
De wereld verandert. Ook in Overijssel zien we dat de opgaven van 
vandaag vragen om een nieuwe aanpak. Daarom is innovatie nodig: met 
vernieuwing en verandering werken we aan de vraag van de toekomst. 
Wilt u als MKB-ondernemer een haalbaarheidsproject laten uitvoeren 
om de technische en economische risico’s in kaart te brengen van een 
voorgenomen innovatieproject? Dan is de MIT-regeling mogelijk iets voor u.

2021-142

Wat is een 
haalbaarheidsproject?

Dit is een innovatieproject dat bestaat uit  
een haalbaarheidsstudie of een combinatie 
van een haalbaarheidsstudie en experimentele 
ontwikkeling of industrieel onderzoek.  
Het haalbaarheidsproject bestaat voor 
tenminste uit 60% haalbaarheidsstudie.

Wie kan subsidie aanvragen?

Deze subsidie is bedoeld voor MKB-
ondernemers met een vestiging in Overijssel.

Hoeveel subsidie kunt  
u aanvragen?

U ontvangt een vast subsidiebedrag van € 20.000 

€

Voor welk onderwerp kan u subsidie indienen?
Uw innovatieproject dient bij te dragen aan één of meer maatschappelijke thema’s. In de regeling  

zijn deze thema’s opgedeeld in zes maatschappelijke Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s).  

Via onze website vindt u meer informatie hierover.

Energie & Duurzaamheid

• Verlaging gebruik fossiele energie
•  Verlaging gebruik primaire grondstoffen

Gezondheid & Zorg 

• Preventies van ziektes of aandoeningen
• Verlaging kosten in de zorg
• Verbetering van behandelingen

Veiligheid 

• Integrale aanpak georganiseerde criminaliteit
• Maritieme hightech voor een veilige zee
• Cyberveiligheid

Innovatieprojecten zijn o.a. gericht op:

Sleuteltechnologieën

• Digital technologies 
• Engineering and Fabrication Technologies 
• Quantum technologies 

Landbouw, Water, Voedsel

• Kringlooplandbouw
• Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
• Gezond en veilig voedsel

Maatschappelijk verdienvermogen

Innovatieprojecten dragen bij aan het ontwikkelen  
van economisch verdienvermogen en bereiken  
tegelijk maatschappelijke impact.

Wanneer kunt u aanvragen?
• De regeling opent op dinsdag 20 april 2021. Vanaf 09.00 uur kunt u een aanvraag indienen. 
•  Op donderdag 10 september 2021 om 17.00 uur sluit de regeling. Indien het subsidieplafond al voor  

deze datum is bereikt, dan sluit de regeling eerder. U kunt aanvragen zolang er budget is. 

Waar moet uw aanvraag aan voldoen?
1. Het project is innovatief
2. Het project heeft economisch perspectief 
3. Het project is technisch en financieel uitvoerbaar 

Het aanvraagproces
•  Aanvragen gaat via het digitale aanvraagformulier op onze website.  

U kunt uw aanvraag niet via de mail of post indienen. 
•  Voor het indienen van een aanvraag dient u gebruik te maken van het modelprojectplan 

MIT-haalbaarheidsprojecten. Dit is een verplichte bijlage.
•  We streven ernaar om u zo snel mogelijk een reactie te geven. U krijgt uiterlijk 13 weken nadat 

u uw aanvraag heeft ingediend te horen of u in aanmerking komt voor een subsidie.
•  De afgelopen jaren hebben we op de eerste dag dat de regeling openging 

meer aanvragen ontvangen dan dat er budget beschikbaar was. In 2021 
verwachten we ook een overvraging van het budget. We raden u daarom 
aan om op 20 april de aanvraag in te dienen. We bepalen de volgorde van 
behandeling door middel van loting. Alleen volledige aanvragen doen mee 
met de loting.

Tips voor het schrijven van een aanvraag:
•  Beschrijf hoe het haalbaarheidsproject is gericht op innovatie en onderbouw dat de beoogde 

innovatie aansluit bij de gekozen maatschappelijke KIA.
•  Wees concreet, specifiek en vermijd aannames. Zorg voor een goede onderbouwing  

met cijfers, referenties en voorbeelden.
•  Beschrijf duidelijk het beoogde vervolgtraject van het haalbaarheidsproject
•  Lees alle voorwaarden en documentatie op onze website. Vragen? Stel ze gerust!
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Meer weten of vragen?
Op onze website vindt u meer informatie over de maatschappelijke Kennis- en Innovatieagenda’s.  
Hier vindt u ook het modelprojectplan en het digitale aanvraagformulier.  
Klik hier om naar onze website te gaan: infopagina MIT-haalbaarheidsprojecten 2021. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons subsidieloket: 
subsidie@overijssel.nl of 038 499 8380.



Op dinsdag 20 april 2021 om 09.00 gaat de subsidieregeling MIT-haalbaarheidsprojecten 2021 open. Als 
MKB-ondernemer kan u een haalbaarheidsproject uitvoeren om de technische en economische risico’s in 
kaart te brengen. U ontvangt een vast subsidiebedrag van € 20.000. Uw aanvraag wordt beoordeeld aan 
de hand van drie criteria: 1, de mate waarin uw project innovatief is. 2, de mate waarin uw project econo-
misch perspectief heeft. 3, de mate waarin uw project technisch en financieel haalbaar is. Daarnaast moet 
uw innovatieproject aansluiten bij één of meer maatschappelijke Kennis- en Innovatieagenda’s.
U kunt aanvragen door gebruik te maken van het digitale aanvraagformulier op onze website. U gebruikt 
ons modelproject MIT-haalbaarheidsprojecten 2021 om uw aanvraag te omschrijven. Dit is een verplichte 
bijlage die u meestuurt bij het digitale aanvraagformulier.
De afgelopen jaren hebben we op de eerste dag dat de regeling openging meer aanvragen ontvangen dan 
dat er budget beschikbaar was. In 2021 verwachten we ook een overvraging van het budget. We raden u 
daarom aan om op 20 april de aanvraag in te dienen. We bepalen de volgorde van behandeling door mid-
del van loting. Alleen volledige aanvragen doen mee met de loting.
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