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Bijlage 3 bij Statenvoorstel begrotingswijziging voor MIT 2018: toetsing voorstel aan ijkpunten
investeringsvoorstellen van de Essent Investeringsagenda.
De ijkpunten voor investeringsvoorstellen gekoppeld aan de Essent Investeringsagenda zijn:
IJkpunten

Voldoet
aan kader
(wel/niet)
Wel

Toelichting

2) Zijn aantoonbaar
structuurversterkend.

Wel

Versterking van de structuur van het MKB, door via
innovatie nieuwe, concurrerende producten,
processen en diensten op de markt te brengen, is het
kerndoel van de regeling. Samenwerking met elkaar
en met bijv. kennisinstellingen leidt daarnaast tot
versterkte netwerken in het ecosysteem, waar vaak
weer nieuwe initiatieven uit voortkomen.

3) Zijn geen vervanging van
het reguliere beleid.

Wel

De provincie heeft geen reguliere MKBinnovatiestimuleringsregeling anders dan MIT. Sinds
de start in 2015 is de MIT-bijdrage incidenteel
geregeld vanuit de middelen voor Valorisatie. Dit in
afwachting van de start van het nieuwe Brabantse
startersprogramma, dat uiteindelijk per 2018 in
werking is getreden. Voor de komende jaren zijn
geen exploitatiemiddelen beschikbaar.
De MIT regeling concurreert ook niet met andere
R&D regelingen, zoals die in OPZuid. De regelingen
zijn complementair vormgegeven.

4) Zijn geen vervanging van
de lopende exploitatie.
5) Hebben een aantoonbaar
multipliereffect.

Wel

Zie antwoord 3.

Wel

Met de EZK-bijdrage is de multiplier 2. Gezien de
maximale subsidiepercentages in de regeling, is de
multiplier met de inzet van de bedrijven bijna 6. De
provi iale i zet va € ,5 M leidt daar ee tot ee
totale innovatie-inspanning vanuit het Brabantse
bedrijfsleve va rui € 0 M. Dit og los va het
feit dat binnen het MIT sprake is van een landelijk
vangnet, voor die sectoren die in de verschillende
regio’s gee estuurlijke prioriteit he e , e voor
die R&D-samenwerkingsprojecten die sterk zijn
verspreid over verschillende landsdelen. Dat deel van
de regeling wordt volledig betaald door het
ministerie van EZK, maar er wordt door een flink
aantal Brabantse bedrijven gebruik van gemaakt,

1) Investeringen in Kennis,
Innovatie, Bereikbaarheid,
Leefklimaat, Mozaïek,
Natuur en Landschap.

De MIT-regeling richt zich primair op
innovatiestimulering bij het MKB. Veel innovaties die
daarmee tot stand worden gebracht hebben een
positieve uitwerking op een of meer van de andere
ge oe de the a’s.

waarmee de totale multiplier nog hoger ligt.
Het gaat bij de MIT-regeling om investeringen in
innovatie en structuurversterking en derhalve niet
om consumptieve bestedingen.

6a) Zijn geen consumptieve
bestedingen.

Wel

6b) Hebben waar mogelijk
en/of kansrijk een revolverend
karakter.

Wel

De MIT-regeling is, net als vergelijkbare
innovatieregelingen, een subsidieregeling voor de
vroege stappen in het innovatieproces. MIT kent
twee verschillende instrumenten, gericht op de
haalbaarheidsfase en op de ontwikkeling van het
eerste prototype. Een redelijke mate van
revolverendheid is pas haalbaar in een later stadium,
rond de fase dat innovaties in productie worden
genomen. De MIT-fase gaat vooraf aan de fase
waarop bijvoorbeeld het Innovatiefonds Brabant bij
de BOM zich richt (wel een revolverend,
participatiefonds).

7) De provincie in beginsel niet
subsidieert, maar investeert.

Wel

In aansluiting op punt 6. Het
overheidsinstrumentarium richt zich op het
marktfalen, d.w.z. op het risico bij de innoverende
bedrijven resp. op het vermijden van risico bij
reguliere financiers. Het totaal aan
financieringsinstrumenten van de overheid binnen
het innovatiebeleid gaat om die reden stapsgewijs
van relatief hoge subsidies naar lagere subsidies,
vervolgens naar deels revolverende fondsen en dan
naar revolverende fondsen. De verschillende vormen
van ondersteuning zijn gerelateerd aan het risico dat
bedrijven lopen in het innovatieproces, in lijn met de
Europese staatssteunregels.

8) Zijn afgestemd met de
gemeentelijke, rijks- of
Europese agenda,

Wel

De MIT-regeling is een samenwerking van het
ministerie van EZK, de gezamenlijke provincies in de
vorm van landsdelen, de topsectoren en MKBNederland. Via de regeling kunnen Brabantse
bedrijven ook gemakkelijk samenwerken met een
MKB-partner in een andere regio. De MIT-regeling is
complementair vormgegeven aan de R&D-regeling in
OPZuid. Vergelijkbare gemeentelijke regelingen zijn
er niet.

9) Bij voorkeur via calls for
proposals,
ontwerpwedstrijden en
partnerschappen.

Wel

De relatief kleine Haalbaarheidsprojecten worden
afgehandeld via een First Come First Served aanpak.
Die aanpak is gekozen om het MKB in principe de
kans te bieden op elk gewenst moment een
haalbaarheidsproject te starten. Een tender voor
200-250 ingediende haalbaarheidsprojecten is
bovendien niet goed werkbaar. Voor de R&DSamenwerkingsprojecten wordt wel een tender
gehanteerd.

10) De omvang van een
investeringsvoorstel moet
substantieel zijn (minimaal
circa € 30 iljoe ).

.

Wel

De jaarlijkse Brabantse bijdrage voor de MIT-regeling
voldoet niet aan deze eis. Het heeft ook een ander
karakter dan de reguliere investeringsvoorstellen
voor deze middelen. Zoals aangegeven is wel degelijk
sprake van een substantiële jaarlijkse
investeringsimpuls in innovatie. In combinatie met
de Rijksbijdrage en benutting van het landelijke
vangnet is sprake van een totale investering in
i ovatie va a. € 0 iljoe .

