
Wilt u als bedrijf innoveren?
De volgende subsidieregelingen bieden kansen

Regeling Doel

Voor ontwikkeling van 
technisch nieuwe 
producten, 
productieprocessen, 
programmatuur en 
technisch-wetenschappelijk 
onderzoek.

Bijdrage

40% (starters 50%) over 
de eerste 350.000 euro 
aan loonkosten.
14% over het resterende 
bedrag.

INNOVATIEBOX Maakt u winst met uw 
innovatie? Dan komt u 
misschien in aanmerking 
voor korting op de 
vennootschapsbelasting.

Verlaging van de te 
betalen VPB op 
innovatieve winsten 
naar 9% ipv 25%.

Doorlopend

MIT-
HAALBAARHEID 

Mkb 
Innovatiestimulering 

Topsectoren

In kaart brengen van de 
technische en 
economische risico's 
van een voorgenomen 
innovatieproject.

April 2021

MIT-
R&D SAMENWERKING

Mkb 
Innovatiestimulering 

Topsectoren

Stimuleren 
samenwerking tussen 
innovatieve mkb'ers om 
samen producten, 
productieprocessen of 
diensten te ontwikkelen 
of vernieuwen.

35% van de subsidiabele 
kosten.
De subsidie is minimaal 
€ 50.000 en maximaal
€ 200.000 / € 350.000 
per project.

Voorwaarden

• R&D-medewerkers staan
op de eigen loonlijst.

• Activiteiten vinden
plaats binnen de EU.

• Techniche knelpunten
worden zelf opgelost

Openstelling

Doorlopend

• Innovatie sluit aan op
topsectorenbeleid.

• Samenwerking ten
minste 2 Nederlandse
Mkb.

• Looptijd is max 2 jaar.

40% van de 
subsidiabele kosten en  
maximaal € 20.000.

• In bezit van octrooi of
S&O-verklaring.

• Winst uit eigen innovatie
is ten minste 30%.

• Het IP van het
immateriële activum in
eigen bezit.

• Innovatie sluit aan op
topsectorenbeleid.

• U bent Nederlandse Mkb.
• Looptijd is max 1 jaar.

Juni t/m 
september 2021

Technische Innovatie
Subsidies in 2021

Subsidieadviesbureau en 
ondersteunt bij de aanvraag, de 
administratie en de vaststelling.

E
W
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info@subcode.nl 
www.subcode.nl 
06-46535871

E
W
T

info@jongbloed.ac 
www.jongbloed.ac 
088 027 0044

Wij zijn accountants voor 
dynamische en innovatieve 
ondernemers.

Wilt u meer informatie over  hoe u 
een subsidie succesvol kunt 
aanvragen of bent u op zoek naar 
ondersteuning bij uw aanvraag?

Laat u dan vrijblijvend informeren.

WBSO
Wet Bevordering 

Speur- en 
Ontwikkeling


