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De subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling

• Stelt ondernemers in staat om samen met kennispartners te innoveren en nieuwe 

ontwikkelingen op gang te houden en te brengen

• Is een initiatief van Rijk, Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten

• Doel: het versterken van de economische structuur van Zeeland door: 

- Het subsidiëren van haalbaarheidsonderzoeken 

- Het subsidiëren van demonstratieprojecten 



Nieuwe openstellingen in 2022 en 2023 

• In 2022 en 2023 zijn er 3 openstellingen: 

- van 15 april t/m 22 juli 2022

- van september - januari 2023

- van maart - juli 2023 

• Haalbaarheidsonderzoeken

Subsidiepercentage 50% tot een maximum van € 50.000,-

Subsidieplafond: € 250.000 - € 350.000

• Demonstratieprojecten

Subsidiepercentage 40% tot een maximum van € 200.000,-

Subsidieplafond: € 650.000 - € 800.000,-

• Tenderprocedure 



Voorwaarden 

• (Voorbereiding van) de ontwikkeling van een innovatief product, innovatief proces of innovatieve 

dienst

• Nieuw voor de sector in Zeeland

• De vraag vanuit de ondernemers als uitgangspunt

• Resultaten moeten overwegend ten goede komen aan Zeeland 

• Draagt bij aan de realisatie van de strategische agenda’s van de K&I netwerken in de 

6 economische sectoren 

• Consortium: minimaal 3 partijen waaronder ten minste 1 bedrijf en één kennispartner 

• Opgedane kennis is openbaar en wordt ruim verspreid en actief gedeeld met partijen die niet 

aan het project deelnemen



Wijzigingen in de regeling 2022 (1) 

• Haalbaarheidsonderzoeken ook tenderprocedure (was doorlopende openstelling)

• Strategische agenda’s K&I netwerken zijn geactualiseerd.

Kijk voor actueel overzicht op de website, Uitrolmenu wordt zichtbaar via +knop (zie blauwe pijl)



Wijzigingen in de regeling 2022 (2)

• Aanpassing subsidievereisten: Kennisdeling en Evenwichtig samenwerkingsverband

Beiden waren al opgenomen in de regeling maar zijn nu als vereiste opgenomen. 

Gevolg: deze punten worden zwaarder meegewogen in de beoordeling. 

Kennisdeling: de resultaten die voortvloeien uit de subsidiabele activiteit zijn openbaar en worden op niet- exclusieve en niet-

discriminerende basis breed verspreid onder (Zeeuwse) ondernemingen en instellingen die geen deel uitmaken van het 

consortium;

 geef aan hoe kennis wordt gedeeld binnen het K&I netwerk

 geef aan hoe de sector als geheel van het project zal profiteren

Samenwerking: de deelnemende partijen aan het consortium vormen in het kader van de subsidiabele activiteit een 

evenwichtig samenwerkingsverband, zowel wat betreft de verdeling van de kosten als wat betreft de inbreng in de activiteit. 

Geen van de deelnemende partijen neemt meer dan 70% van de kosten voor haar rekening. 

• Demonstratieprojecten: Instemmingsverklaring  

Van elke consortiumpartner moet een ondertekende instemmingsverklaring worden meegestuurd met 

de aanvraag. Het format vindt u op de website. 



Kennis & Innovatienetwerken



Stel u heeft een goed idee……

1. Projectidee op 1 A4   neem contact op met Impuls Zeeland

2. Zoek partners  meerdere partijen, hele keten, kennispartners

zoekt u partners? : Impuls Zeeland, K&I netwerk, provincie Zeeland

3. Check of idee past binnen strategische agenda van een K&I netwerk in uw sector

4. Check of uw idee innovatief is: omgevingsanalyse

5. Bedenk hoe u de kennisdeling gaat organiseren: Hoe gaat de sector hier van profiteren?

K&I netwerk, vakbladen, demonstraties, onderwijs  

6. Projectplan  checklist Impuls Zeeland

 overweeg om adviseur in te schakelen (demo soms voucher mogelijk)

 bewaar de financiën niet tot het laatst



Meer informatie en begeleiding
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