
Bent u mkb’er en wilt u investeren in een logistieke 

innovatie? Dan kunt u in aanmerking komen voor de 

mkb-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). 

In deze folder leest u meer over de regeling, welke 

onderwerpen in aanmerking komen en waar u met 

vragen terecht kunt. 

Niveau 5

Logistiek innoveren? 
Kansen voor mkb’ers!

10 mei aanvraag indienen 

Op 10 mei gaat het het eLoket open. Voor de kennisvouchers, innovatie-
adviesprojecten en haalbaarheidsprojecten geldt dat voorstellen behandeld 
op volgorde van binnenkomst. Dat betekent dat hoe sneller u uw aanvraag 
indient, hoe meer kans u maakt op toekenning. Voor de R&D-samen-
werkingsprojecten worden voorstellen behandeld via het tenderprincipe. 
Uw aanvraag dient u in bij uw regioloket. Of, als dat niet mogelijk is, bij het 
landelijke eLoket van RVO. 

Meer informatie?

Wilt u meer weten, heeft u vragen of wilt u uw projectvoorstel toetsen? 
Neem dan contact op met Coen de Lange via delange@dinalog.nl of
06 53 59 39 49. 

U kunt ook terecht op:
• www.topsectorlogistiek.nl/mkb
• www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mkb-innovatiestimulering-
 regio-en-topsectoren-mit 
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Wat is de MIT?

•  Regeling om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) te stimuleren.
•  Open van 10 mei 2016 tot 1 september 2016.
•  Gezamenlijk opgezet door ministerie van Economische Zaken en
 provincies.
•  In 2016 in totaal 55 miljoen euro beschikbaar.

Welke instrumenten zijn er beschikbaar?

Kennisvoucher 
•  Vergoeding van externe kosten bij de beantwoording van een eenvoudige 

kennisvraag door een publieke kennisinstelling. 
•  Subsidie is maximaal 50% van uw projectbegroting met een maximum 

van 3.750 euro.
•  Voor individuele bedrijven.

Innovatieadviesproject 
•  Vergoeding van externe kosten bij een publieke kennisinstelling of
 onafhankelijke adviesorganisatie.
•  Subsidie is maximaal 50% van uw projectbegroting met een maximum 

van 10.000 euro.
•  Voor individuele bedrijven.

Haalbaarheidsproject 
•  Uitvoering van een haalbaarheidsstudie (in kaart brengen van technische 

en economische risico’s), eventueel aangevuld met een pilot (max. 40% 
van het budget, vergoeding van zowel eigen uren als externe kosten.) 

•  Subsidie is maximaal 40% van uw projectbegroting met een maximum 
van 50.000 euro.

•  Individueel bedrijf.

R&D-samenwerkingsproject 
•  Uitvoering van een gezamenlijk onderzoeksproject eventueel aangevuld 

met een ‘proof of concept,’ vergoeding van zowel eigen uren als uren van 
partners en externe kosten. Afwijkende openstelling: 5 juli tot en met

 1 september.
•  Subsidie is maximaal 35% van uw projectbegroting met een minimum
 van 50.000 en een maximum van 350.000 euro.
•  Minimaal 2 bedrijven.

Welke onderwerpen komen in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning moet het project passen 
binnen onderstaande onderwerpen:

•  Bundeling en Multimodaliteit:
 Bundeling van goederenstromen over modaliteiten.
•  (Inter)nationale regelgeving:
 Slimmer omgaan met regelgeving en toegankelijkheid van systemen. 
•  Ketensamenwerking: 
 Regie over ketens door samenwerking tussen ketenpartners. 
•  Servicelogistiek: 
 Efficiënte organisatie van after-sales service logistiek.
•  Ketenfinanciering: 
 Alternatieve financieringsmogelijkheden in de logistieke keten.


