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De VIA subsidieregeling stimuleert innovatie en economische ontwikkeling in het midden-en 

kleinbedrijf. De regeling wordt uitgevoerd door SNN en richt zich op onderzoek- en 

ontwikkelingsprojecten. Binnen de VIA is een apart budget voor projecten die een bijdrage leveren 

aan de koolstofarme economie. Samenwerkingsprojecten van meerdere mkb-ers worden extra 

gestimuleerd door een hoger subsidiepercentage.  

  

Doel van de regeling  

De VIA heeft als doel valorisatie en innovatie bij het midden- en kleinbedrijf in Noord-Nederland te 

stimuleren en een bijdrage te leveren aan een koolstofarme economie. Door het subsidiëren van 

innovatieve projecten worden ondernemende mkb-ers aangemoedigd om zich economisch te 

ontwikkelen op bedrijfsniveau met -bij voorkeur- positieve gevolgen voor de regio. Denk aan 

economische ontwikkeling, innovatie, duurzaamheid en ontwikkeling van werkgelegenheid in Noord-

Nederland. 

  

Doelgroep  

Ambitieuze mkb-ondernemers met oog voor innovatie die gevestigd zijn in Noord-Nederland en daar 

ondernemingsactiviteiten uitvoeren. 

  

Waarvoor 

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor een activiteit die ziet op de ontwikkeling van een nieuw 

product, dienst of procedé en daarnaast een bijdrage levert aan één of meer van de volgende 

maatschappelijke uitdagingen:  

zekere, schone en efficiënte energie  

schone, veilige watervoorziening 

gezondheid, demografie en welzijn 

voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie 

  

Subsidiabele kosten  

a. het inschakelen van een onafhankelijke organisatie;  

b. materialen die onderdeel zijn van een prototype.  

  

Maximum aantal subsidies per onderneming 

Het voorstel is om het maximum aantal subsidies per onderneming op twee te bepalen. Dit betekent 

dat een onderneming twee keer subsidie toegekend kan krijgen vanuit de VIA. Dit aantal is 

gelimiteerd om bij te dragen aan een prestatie-eis van het OP-EFRO, namelijk een minimaal aantal 

ondernemingen te ondersteunen met EFRO middelen. 

  

Minimale subsidiabele kosten en maximale subsidie 

De minimale subsidiabele kosten van een individueel project van een onderneming is gesteld op € 

10.000,00. De minimale subsidiabele kosten van een samenwerkingsproject van twee of meer 

ondernemingen is gesteld op € 20.000,00. De ervaring met uitvoering van de NIOF is dat 

ontwikkelingsprojecten minimaal een omvang hebben van € 10.000,00. Samenwerkingsprojecten zijn 

vaak projecten met een grotere omvang. De maximale subsidie van een individueel project van een 

onderneming is gesteld op € 50.000,00. Samenwerkingsprojecten niet gericht op de koolstofarme 



economie kunnen maximaal € 75.000,00 subsidie krijgen. Om activiteiten gericht op de koolstofarme 

economie te stimuleren kunnen samenwerkingsprojecten die hieraan bijdragen maximaal € 

100.000,00 subsidie krijgen. 

  

VIA versus MIT  

De VIA is afgestemd op de MIT-regeling Noord-Nederland. De MIT-regeling Noord-Nederland had als 

doel innovatie bij het mkb te stimuleren door het subsidiëren van innovatie-adviesprojecten en 

haalbaarheidsprojecten. Een vervolgproject van zo’n haalbaarheidsproject is mogelijk een project 

waarvoor subsidie middels de VIA kan worden verkregen.  

  

Opening subsidieloket  

De verwachting is dat het subsidieloket begin november 2015 open gaat.  

  

Contact  

Heeft u vragen? Uiteraard helpen wij u graag. Wij zijn bereikbaar op werkdagen op het nummer 

(050) 5224 908. U kunt uw vraag ook mailen naar via@snn.eu.  

  

De VIA wordt mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de 

provincies Drenthe, Fryslân en Groningen.  
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