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Subsidieregeling Noordoost Brabant t.b.v. cofinanciering “Stimulering van 

Innovatie in de Regio (SIR-regeling)” 
 

Inleiding   

Noordoost-Brabant is een echte maakregio. Een regio die gekenmerkt wordt door veel MKB-bedrijven 

en familiebedrijven in uiteenlopende sectoren. Belangrijke economische pijlers van onze regio zijn 

agrifood, hightech & data, biowetenschappen en logistiek. Bedrijven brengen werk en economische 

groei. Om de economie in onze regio te stimuleren, is het noodzakelijk om te blijven investeren in een 

uitstekend vestigings- en ondernemersklimaat. Samen met bedrijven en onderwijsinstellingen leggen 

we de basis voor duurzame ontwikkeling, verantwoorde groei en een groot innovatievermogen van het 

bedrijfsleven. Dat doen we onder andere door innovatietrajecten financieel te ondersteunen. 

 

Ondernemers en andere vernieuwers in Noordoost-Brabant met innovatieve oplossingen voor 

maatschappelijke vraagstukken, kunnen voor de (door)ontwikkeling en/of uitvoering daarvan financiële 

ondersteuning krijgen. Dit gebeurt onder andere via Stimulering van Innovatie in de Regio (SIR-

regeling). Deze innovatieregeling is bedoeld voor gevestigde MKB-ondernemingen en innovatieve 

startups die producten, diensten en (productie)processen ontwikkelen voor maatschappelijke opgaven 

zoals klimaatverandering, mobiliteit en verduurzaming van de voedselketen. De SIR-regeling wordt 

uitgevoerd door de provincie Noord-Brabant. Ondernemers worden per regio ondersteund bij het 

indienen van de subsidieaanvraag.  

 

Voor MKB-ondernemers uit Noordoost-Brabant is er aanvullend de Subsidieregeling Noordoost 

Brabant t.b.v. cofinanciering “Stimulering van Innovatie in de Regio (SIR-regeling)”. Deze 

subsidieregeling biedt MKB-ondernemers uit Noordoost-Brabant de mogelijkheid om aanvullend op de 

provinciale financiering van de SIR-regeling een bijdrage vanuit RNOB te ontvangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RNOB besluit de volgende regeling vast te stellen: 
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Artikel 1 Begripsbepalingen 

a. Daadwerkelijke samenwerking: samenwerking tussen tenminste twee onafhankelijke partijen om 

kennis of technologie uit te wisselen of om een gemeenschappelijke doelstelling op basis van een 

taakverdeling te bereiken, waarbij de partijen samen de omvang van het samenwerkingsproject 

bepalen, bijdragen aan de tenuitvoerlegging ervan, en het risico en de resultaten ervan delen. 

Contractonderzoek en het verrichten van onderzoeksdiensten worden niet als vormen van 

samenwerking beschouwd; 

b. De-minimissteun: steun die voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling van aanmelding als 

opgenomen in de de-minimisverordening; 

c. De-minimisverordening: Verordening (EU) N1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 

betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie op de-minimissteun, PB EU L 352/9 van 24 december 2013. 

d. Kennisinstelling: verzamelnaam voor alle universiteiten, hogescholen, onderzoeksintstellingen en 

academische ziekenhuizen; 

e. MKB-onderneming: kleine en middelgrote onderneming als bedoeld in bijlage I van Verordening 

(EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond 

van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard; 

f. RNOB: samenwerking van gemeenten en waterschappen in Noordoost-Brabant, in rechte 

vertegenwoordigd door de gemeente ‘s-Hertogenbosch; 

g. Samenwerkingsverband: een verband van minimaal twee niet nader juridisch verbonden 

deelnemers dat is opgericht voor de uitvoering van de projectactiviteiten, waarbij samenwerking op 

basis van gelijkwaardigheid plaatsvindt. 

h. SIR-regeling: De regeling Stimulering van Innovatie in de Regio zoals vastgesteld door 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant in de Subsidieregeling economie, kennis en 

talentontwikkeling Noord-Brabant 2022, § 2 Innovatie bestaande MKB-ondernemingen. 

 

 

Artikel 2 Doelgroep 

Subsidie kan worden aangevraagd door MKB-ondernemingen, samenwerkingsverbanden van MKB-

ondernemingen, of samenwerkingsverbanden van een MKB-onderneming met een of meer andere 

MKB-ondernemingen of kennisinstellingen die subsidie hebben toegekend gekregen op grond van de 

SIR-regeling. 

 

 

Artikel 3 Subsidievorm 

1. RNOB verstrekt op grond van deze regeling projectsubsidies; 

2. Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een eenmalig geldbedrag. 

 

 

Artikel 4 Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie 

Een subsidie kan worden verstrekt voor projecten die gericht zijn op: 

a. het ontwikkelen van innovatie producten, diensten of productieprocessen door MKB-

ondernemingen, waarvan de hoofdaanvrager gevestigd is in Noordoost-Brabant; 

b. het ontwikkelen van innovatie producten, diensten of productieprocessen door MKB-

ondernemingen, waarvan de hoofdaanvrager gevestigd is in Noordoost-Brabant én er sprake 

is van daadwerkelijke samenwerking. 
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Artikel 5 Weigeringsgronden 

Subsidie wordt geweigerd indien: 

a. voor aanvraag van de subsidie besluiten zijn genomen die de uitvoering van het project feitelijk 

onomkeerbaar hebben gemaakt; 

b. de subsidieaanvrager reeds voor hetzelfde project subsidie heeft gekregen op grond van deze 

of een andere regeling van RNOB. 

 

 

Artikel 6 Vereisten voor een subsidie 

1. Om voor een subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten: 

a. een project is in het bezit van een toekenningsbeschikking op grond van de SIR-regeling 

voor het aanvraagtijdvak 1 februari tot en met 1 oktober 2023; 

b. in de begroting van het onder het eerste lid genoemde project is de subsidie van RNOB 

reeds opgenomen; 

c. om voor subsidie op basis van artikel 4, onder a in aanmerking te komen dient de 

hoofdaanvrager van het onder het eerste lid genoemde project gevestigd te zijn in de regio 

Noordoost-Brabant; 

d. om voor subsidie op basis van artikel 4, onder b in aanmerking te komen dient de 

hoofdaanvrager van het onder het eerste lid genoemde project gevestigd te zijn in de regio 

Noordoost-Brabant en dient er in het onder het eerste lid genoemde project sprake te zijn 

van daadwerkelijke samenwerking. 

 

 

Artikel 7 Kosten die in aanmerking komen voor een subsidie 

Voor subsidie als bedoeld in artikel 4 is ter zake subsidiabele kosten artikel 2.7 van de SIR-regeling van 

overeenkomstige toepassing. 

 

 

Artikel 8 Vereisten aanvraag subsidie 

Een aanvraag voor een subsidie wordt ingediend van 01 februari 2023 tot en met 30 november 2023. 

 

 

Artikel 9 Subsidieplafond 

RNOB stelt het subsidieplafond voor de periode, genoemd in artikel 8, voor subsidies als bedoeld in 

artikel 4 vast op € 75.000,-; 

 

 

Artikel 10 Hoogte van de subsidie 

1. De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 4, onder a bedraagt € 5.000,-; 

2. De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 4, onder b bedraagt € 10.000,- 

3. Onverminderd de voorgaande leden, wordt, indien sprake is van staatsteun maximaal slechts een 

zodanig bedrag aan subsidies verstrekt dat voor het totale bedrag aan overheidsbijdragen over een 

periode van drie belastingjaren het maximumbedrag aan de-minimissteun niet wordt overschreden. 

 

 

Artikel 11 Verdelingswijze 

a. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van de datum van de toekenningsbeschikking van de SIR-

regeling voor het project zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, sub a. 

b. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden dan vindt rangschikking van de op 

die dag verleende toekenningsbeschikkingen van de SIR-regeling plaats door middel van loting; 
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c. Loting vindt plaats middels trekking in aanwezigheid van een notaris en wordt door laatstgenoemde 

vastgelegd; 

d. De eerst getrokken toekenningsbeschikking wordt als hoogste gerangschikt en komt het eerst in 

aanmerking voor een subsidie; 

e. Subsidie wordt verdeeld over opeenvolgende toekenningsbeschikkingen die volledig toegekend 

zullen worden. 

 

 

Artikel 12 Verplichtingen van de subsidieontvanger 

Ten aanzien van de verplichtingen is artikel 2.13 van de SIR-regeling van overeenkomstige toepassing. 

 

 

Artikel 13 Verantwoording 

De subsidieontvanger stelt de verantwoording conform artikel 2.14 van de SIR-regeling en de daarbij 

horende beoordeling door de provincie Noord-Brabant binnen 4 weken na ontvangst ter beschikking 

aan RNOB. 

 

 

Artikel 14 Bevoorschotting en betaling 

1. RNOB verstrekt een voorschot van 100% van het verleende subsidiebedrag; 

2. RNOB betaalt het voorschot in één keer. 

 

 

‘s-Hertogenbosch, 1 februari 2023 

RNOB voornoemd, 

 

 

Drs. R.P.J.M. Peerenboom 

Regiomanager RNOB 


