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Fiscale regelingen 

•  WBSO en innovatiebox voorlichtingsfilm 

•  EIA, MIA en Vamil (energie- milieulijst) 
(extra investeringsaftrek 55%, 36%. 75% van de investeringskosten op 
een zelf te bepalen tijdstip af schrijven) 
•  Regeling groenprojecten voor ( innovatieve)milieuvriendelijke 

investeringen, gefinancierd door groenbank/ groenfonds. 



Belangrijke (nationale) innovatie subsidie 

MIT  ( MKB innovatiestimulering Regio en topsectoren 
(9)     
a)  Kennisvoucher voor kennisvraag beantwoording door kennisinstelling 

(50%; €3.750) 
b)  Haalbaarheidsprojecten. Haalbaarheidsstudie o.g.v. bijv onderzoek 

beschikbare technologieën, partners, literatuuronderzoek, 
octrooionderzoek, marktverkenning, concurrentieanalyse (40%: € 
25.000) 

c)  R&D samenwerkingsprojecten (35%, minimaal € 50 K, maximaal € 200 
K) 



Andere subsidies 
•  Subsidie energie innovaties bijv. DEI (demonstratie van energie 

innovatie). Nieuw product klaar voor toepassing / demonstratie in de 
praktijk voor een launching customer. 30% subsidie; projectomvang 
max € 6 mio. 

•  SDE: voor bedrijven die duurzame energie produceren uit schone 
energiebronnen (geothermie, biomassa, water wind zon) 

•  IPC: meerjarig innovatie traject voor 10-20 samenwerkende mkb 
ondernemingen in dezelfde keten of branche, begeleid door een 
penvoerder. Subsidie 35% met een max van € 25 K per deelnemer.  

•  …………….  



Garanties 

•  Borgstelling MKB (VV) 

•  Garantie Ondernemingsfinanciering – GO (VV) 
    Energietransitie financieringsfaciliteit (ETFF) (EV) 

•  Groeifaciliteit  (EV) 



Kredieten (revolverend) 

Innovatie regeling: 
•  Vroege fase financiering 
•  Innovatiekrediet 



  Vroege fase financiering 
Vroege fasefinanciering zit tussen de uitvinding van een product/idee en 
de productontwikkeling: commerciële concepten worden gecreëerd en 
geverifieerd, de geschikte markt wordt geïdentificeerd en de juiste 
licenties (IP’s) worden ontwikkeld (definitie Bradley et al. 2013). 

Dus financiering van POC, marktonderzoek, validatie businessplan, 
eerste prototype. 

Na de vroege fase financiering moet het punt zijn bereikt waarop private 
financiers de verdere commerciële ontwikkeling voor hun rekening willen 
nemen. 

Kortom: met vroege fase financiering kunnen ambitieuze innovatieve 
ondernemers de eerste risicovolle fase van business ontwikkeling 
doorkomen om daarna van private investeerders vervolgfinanciering te 
krijgen. 



Vroege Fase Financiering 
•  Nog niet begonnen met uitvoering van vroege fasetraject / 

vernieuwingstraject voor datum van aanvraag. 

•  Geen subsidie ontvangen voor vroege fasetraject/ 
vernieuwingstraject. 

•  Afronding van vroege fasetraject / vernieuwingstraject binnen 2 jaar 
•  Zelf niet de financiële middelen en geen financiering kunnen krijgen 

•  Nieuwe, professionele, onafhankelijke, draagkrachtige investeerder 
kan en wil vervolg financieren; intentieverklaring => VFF ! 

•  Kosten tussen € 50.000 en € 350.000 
•  Rente  circa 5 % 
•  Geldlening, met gecumuleerde  rente, 3 jaar na verstrekking in 5 jaar 

terug kunnen betalen. 
•  Aanvraagproces 



Innovatiekrediet 
Doel: 
•  Stimuleren van nieuwe unieke technische en klinische 

ontwikkelprojecten met hoog risico, die nieuw zijn voor Nederland.  
Profiel van de projecten die we financieren: 

•  Disruptieve innovatie die leidt tot een onderscheidend product; 
•  Substantiële markt voor het product; 

•  Onderneming is in staat de innovatie uit te voeren en de markt te 
bereiken; 

•  Deze combinatie, high risk- high impact leidt tot een veelbelovend 
goed commercieel perspectief met een uitstekende businesscase. 



Innovatiekrediet 
•  25%  35%  45% : grootbedrijf, middelgroot, kleinbedrijf. 

•  Financieringsnoodzaak 

•  Min. 150.000 projectbedrag 

•  Max. 10 miljoen krediet (technisch), € 5 mio (klinisch) 

•  Project binnen 6 jaar afronden 

•  Risicodragend in ontwikkelfase 

•  Enige gevraagde zekerheden: pandrecht op projectresultaat en 
inspanningsverklaring door bepalende grootaandeelhouders. 

•  Als project inhoudelijk mislukt kan het krediet kwijtgescholden worden (en is 
het een subsidie geworden) : idem commercieel perspectief gaat verloren 
tijdens project. 

•  Aflossen hoofdsom+ bijgeschreven rente afhankelijk van cashflow, max. 10 
jaar 

•  Rente % (4%,7% ,10%) afhankelijk van risico en soort budget (technisch/
klinisch). 

•  Aanvraag proces. 

Budget 2018: € 40 miljoen technisch, € 20 miljoen klinisch. 

. 



Risicokapitaal: Seed Capital Fondsen 
• Bevorderen investeringen in risicovolle ondernemingen in de vroege 
levensfase. 
• Participatiefondsen voor Techno en creatieve starters  (<7 jaar, na 
commerciële verkoop) . Nieuwe technische of creatieve vinding of 
nieuwe toepassing van bestaande techn./ creatieve vinding. 
•  Lening van maximaal € 6 miljoen aan fondsen: verhoging van het   
rendement en verlaging van het risico op participaties. 
•  Ieder fonds hanteert eigen strategie en specifieke criteria waaraan de  
  technostarter moet voldoen.  
•  De fondsmanager bepaalt in welke technostarter het fonds investeert. 
•  Inmiddels ca. 50 fondsen actief  zie: overzicht-seed-fondsen 
•  Gunstige terugbetalingsregeling voor investeerders. 
•  Ook mogelijk voor business angels. 



Internationale innovatieregelingen ( Horizon 
2020, Eureka, Interreg, Eurostars) voor: 
Ontwikkeling van technologie voor nieuwe producten, processen of 
diensten, met ambitie om buitenlandse markten te betreden en met 
samenwerking met partners in het buitenland 
Rol RVO bij EU programma’s 
•  National contact point, team IRIS (internationale research en innovatie 

samenwerking) 
•  Per instrument/ thema (20) een collega die u wegwijs maakt met 

voorlichting over calls, hulp bij indienen, trainingen, hulp bij 
partnersearch (matchmaking evenementen) 

•  Loketfunctie- meedenken met projectideeën, feedback op uw 
projectvoorstel. 

•  Organisatie technologische innovatie missies 
•  Contacten in Brussel/ secretariaten 
•  Niet indienen bij RVO- geen beoordeling door RVO. Indienen bij de 

Europese Commissie  



Overzicht regelingen 



Vragen	?	

Contactgegevens team MKB 
Financiering. 

T. 088 602 8600 of mkbfinanciering@rvo.nl  


