
factsheet: MIT R&D-samenwerking



MIT R&D subsidie

Als lid van de Circular Plastic Alliance is de kans groot dat 

jouw bedrijf zich bezig houdt met duurzame innovaties. De 

MIT R&D regeling kan je de businesscase van jouw innovatie 

aanzienlijk verbeteren. Als dé subsidie partner van de Circular 

Plastic Alliance willen wij deze kans dan ook niet onbenut 

laten! 

Binnen een R&D-samenwerkingsproject werken minstens twee 

mkb’ers aan het vernieuwen of ontwikkelen van een product, 

productieproces of dienst. 

De subsidie kan oplopen van minimaal € 50.000 voor een 

“klein” R&D-samenwerkingsproject tot maximaal € 350.000

voor een “groot” R&D-samenwerkingsproject.

Ook als je nog geen samenwerkingspartner hebt kan het 

interessant zijn om eens met ons te sparren. Wij hebben 

namelijk een groot netwerk van bedrijven die mogelijk 

perfect aansluiten bij jou innovaties. 

Venntiv is een middelgroot subsidieadvies bureau uit 

Apeldoorn dat is gespecialiseerd in duurzame innovaties. 

Onze klanten focussen zich op de transitie naar de circulaire 

economie en fossielvrije energie.

Als partner van de Circular Plastic Alliance willen wij de 

drempel zo laag mogelijk maken. Ben je bezig je pand 

energiezuiniger te maken? Of zijn jouw technici bezig met 

een product(-tieproces) duurzamer te maken, dan is de kans 

groot dat je hier subsidie voor kunt krijgen. Wij zijn altijd 

bereikbaar voor onze partners om te sparren over kansen.

Geïnteresseerd?

Denk je gebruik te kunnen maken van deze regeling of wil je 

meer informatie? Neem dan contact op Luc de Wit via 

telefoonnummer +31623373270 of luc.dewit@venntiv.com.

file:///C:/Users/siegf/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ISHD0GP6/info@venntiv.com


In het kort

Deadline

Besluit op 
aanvraag

Subsidie-
percentage

Succes rateMaximale 
subsidie

09-09-2021

6 tot 8 weken 35% 65%€ 350.000

Compliance

Moeilijkheidsgraad

Openstelling

01-06-2021



De regeling



De regeling

Een MIT-subsidie wordt verstrekt op de:

• Loonkosten;

• Aanschafkosten van machines en apparatuur;

• Verbruikskosten en;

• Uitbestedingskosten (kosten van derden)

Deze kosten moeten uiteraard worden gemaakt in het 

kader van een specifiek R&D project. MIT subsidieert 

35% van deze kosten met een maximum van € 350.000

per project (max. € 175.000 per deelnemende 

mkb’er). Een aanzienlijke bijdrage die een 

innovatieproject een flinke duw in de rug kan geven.

De looptijd van een MIT-R&D samenwerkingsproject 

bedraagt maximaal 2 jaar. Het project bestaat uit 

industrieel onderzoek en/of experimentele 

ontwikkeling, uitgevoerd door een 

samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb-

ondernemers (elk voor eigen rekening en risico). 

De deelnemers aan het MIT-R&D-

samenwerkingsverband vormen een evenwichtig 

samenwerkingsverband qua verdeling van de kosten 

en de inbreng van de deelnemers. Eén deelnemer mag 

niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening 

nemen.



Waarom door Venntiv?

Het indienen van een subsidieaanvraag kan veel tijd kosten. Zowel jij als je klant focust zich wellicht liever op de 

eigen core business. Venntiv is een subsidieadviesbureau en kan het gehele subsidie aanvraagtraject uit handen 

nemen. Wij  kijken of de investering in aanmerking komt, schrijven de aanvraag en dienen deze voor je in. Het 

toekennen van het uiteindelijke voordeel ligt in de handen van de subsidieverstrekkende instantie.

Openstelling

De regeling is open sinds 1 juni 2021 en sluit op 9 september 2021. De beoordeling werkt volgens het ‘tender’ principe. 

Dit betekent dat alle voorstellen die voor het verstrijken van de deadline ingediend zijn worden beoordeeld, en dat alleen 

de beste projecten subsidie krijgen. Wil je sparren over subsidie mogelijkheden? Neem dan gerust eens contact op. 

Geïnteresseerd?

Denk je gebruik te kunnen maken van deze regeling of wil je 

meer informatie? Neem dan contact op Luc de Wit via 

telefoonnummer +31623373270 of luc.dewit@venntiv.com.
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