
   

 
 
VIA REGELING – VERSNELLER INNOVATIEVE AMBITIES 
 
Doelstelling 
De VIA subsidieregeling stimuleert innovatie en economische ontwikkeling binnen het MKB. De 
regeling richt zich op onderzoek- en ontwikkelingsprojecten. Binnen de VIA is een apart budget 
beschikbaar voor projecten die een bijdrage leveren aan CO2-reductie. Voor 
samenwerkingsprojecten van meerdere MKB-ers geldt een verhoogd subsidiepercentage.  
 
Doelgroep 
Ambitieuze en innovatieve MKB-ondernemers die gevestigd zijn in Groningen, Friesland en 
Drenthe en daar ondernemingsactiviteiten uitvoeren. 
 
Subsidiabele activiteit 
Voor subsidie komt in aanmerking een activiteit die toeziet op  experimentele ontwikkeling van: 

 Een nieuw product, dienst of procedé; 

 Het aanmerkelijk vernieuwen van bestaande producten, procedés of diensten (de 
vernieuwing heeft betrekking op een oplossing voor een wetenschappelijk of technische 
onzekerheid). Of onderzoek ten behoeve hiervan. 

 
Onder experimentele ontwikkeling en onderzoek valt ook het ontwikkelen, bouwen en testen van 
een fysiek prototype en het testen en valideren in omgevingen die representatief zijn voor het 
functioneren. Onder een softwarematig prototype wordt verstaan een “proof of concept” m.b.t. 
nieuwe digitale code voor een software product, uitsluitend bedoeld voor het aantonen van het 
werkingsprincipe van een voorgestelde oplossing.  
 
Als het project betrekking heeft op een koolstofarme economie, moet het gaan om 
vernieuwingen in producten, diensten, concepten en technologieën, die direct gerelateerd zijn 
aan koolstofarme technologieën en die bijdragen aan de reductie van broeikasgassen. Hierbij gaat 
het nadrukkelijk niet om activiteiten die slechts gericht zijn op verduurzaming of vermindering van 
koolstof in het eigen productieproces van de aanvrager.  
 
Het project moet daarnaast een bijdrage leveren aan één van onderstaande maatschappelijke 
uitdagingen (RIS 3): 
 Zekere, schone en efficiënte energie; 
 Schone, veilige watervoorziening; 
 Gezondheid, demografie en welzijn; 
 Voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie. 
 
Subsidiabele kosten 
Als subsidiabele kosten komen in aanmerking: 

 Het inschakelen van een onafhankelijke organisatie / deskundige;  

 Materialenkosten die onderdeel zijn van een prototype; 

 Reis- en verblijfkosten binnen Nederland. 



   

 
Criteria 

 Uw onderneming is gevestigd in de provincie Groningen, Friesland of Drenthe; 

 Uw onderneming, dan wel de groep waartoe deze behoort, heeft minder dan 250 
arbeidsplaatsen (berekend naar voltijdfuncties), uw jaaromzet, dan wel die van de groep, 
bedraagt niet meer dan 50 miljoen euro of uw balanstotaal, dan wel die van de groep, is 
lager dan 43 miljoen euro en niet meer dan 25% van de aandelen van de onderneming zijn in 
handen van een of meer grotere ondernemingen; 

 De aanvraag moet ingediend zijn voordat er een verplichting wordt aangegaan; 

 De subsidiabele kosten dienen per aanvraag minimaal € 10.000,00 te bedragen; 

 Het project moet binnen 18 maanden na de dagtekening van de verleningsbeschikking zijn 
uitgevoerd; 

 Een onderneming kan vanuit de VIA maximaal 2 keer subsidie ontvangen. 
 
Subsidie 
Individuele projecten 
1. De minimale subsidie is € 3.500,- en maximaal € 50.000,- voor zogenaamde standaard 

ontwikkelingsprojecten; 
2. De minimale subsidie is € 3.500,- en maximaal € 100.000,- voor projecten gericht op CO2 

reductie. 
Met een subsidiepercentage van 35% dienen uw subsidiabele kosten in beide gevallen dus 
minimaal € 10.000,- te bedragen. 
 
Samenwerkingsprojecten  
Er is sprake van samenwerking wanneer twee of meer MKB-bedrijven met elkaar een 
ontwikkelingsproject uitvoeren en geen van de bedrijven meer dan 70% van de kosten voor haar 
rekening neemt. 
1. De minimale subsidie is € 10.000,- en maximaal € 75.000,- voor standaard ontwikkelprojecten; 
2. De minimale subsidie is € 10.000,- en maximaal € 100.000,- voor projecten gericht op CO2 

reductie. 
Met een subsidiepercentage van 50% dienen uw subsidiabele kosten in beide gevallen dus 
minimaal € 20.000,- te bedragen. 
 
Aanvragen 
Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 2 november 2015 tot en met 30 april 2016. 
 
 
 
 
 
 


