Op zoek naar
geld voor uw
innovatieplannen?
De Drechtsteden stellen € 500.000 beschikbaar voor het stimuleren
van innovaties in de (maritieme) maakindustrie. Heeft u, als regionale
MKB-onderneming, een vernieuwend idee of pilot? En bent u op zoek
naar financiering om dit mogelijk te maken? Vraag dan vandaag nog
subsidie aan bij het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden!

Beschikbare subsidies:
Kennisvoucher: Maximaal €5.000;
een tegemoetkoming in de kosten voor
het inschakelen van een kennisinstituut
voor het beantwoorden van een
onderzoeksvraag.

Haalbaarheidsonderzoek: Maximaal
€25.000; een tegemoetkoming in
de kosten van een onderzoek naar
de technische en economische risico’s
van het ontwikkelen van een
productinnovatie.

Prototyping: Maximaal €5.000;
een tegemoetkoming in de kosten voor
het ontwikkelen van een prototype van
een nieuw product.

Kwartiermaker: Maximaal €40.000;
Bijdrage voor de ontwikkeling van een
fysieke test- en ontwikkellocatie met
meerdere partijen.

Het gaat in alle gevallen om een bijdrage van maximaal 50% van de kosten.
De overige 50% moet u als ondernemer zelf inbrengen in termen van
middelen (geld of materialen) en/of tijd (tegen een redelijk tarief).

Financiële én praktische steun
Een aanvraag indienen is eenvoudig. Bovendien kunt u uw plannen
mondeling toelichten bij een adviescommissie die bestaat uit
ervaren ondernemers uit de regio. Binnen zes weken weet u of u in
aanmerking komt voor financiering.
Ook uniek aan het MKB-katalysatorfonds is dat het direct verbonden
is aan de Duurzaamheidsfabriek. Via deze ‘innovatie hotspot’
heeft u toegang tot faciliteiten én tot relevante netwerken in het
bedrijfsleven en het onderwijs.
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MKB-katalysatorfonds in het kort
•
•
•
•
•
•

Dichtbij en laagdrempelig
Korte doorlooptijd (± 6 weken)
Aanvraag mondeling toe te lichten
Verbonden aan Duurzaamheidsfabriek
Toegang tot faciliteiten en netwerken
Voor de (maritieme) maakindustrie

Belangrijke voorwaarden
•
•
•
•

Het concept is vernieuwend en duurzaam
Het draagt bij aan versterking van de (maritieme) maakindustrie
U bent een MKB-ondernemer
U bent gevestigd in de Drechtsteden en u heeft binding met
de regio
• Het project bevordert samenwerking tussen regionale bedrijven
en/of met het onderwijs

De Drechtsteden zijn ‘Samen Stad aan het Water, Samen
Maritieme Topregio’. Om die ambitie blijvend waar te maken,
investeert de regionale overheid met het MKB-katalysatorfonds
in de innovatiekracht van ons bedrijfsleven. Uiteindelijk
moet dit leiden tot duurzame economische groei en meer
werkgelegenheid.
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