
TOEKOMSTIGE 

OVERHEIDSSTEUN 

Er is veel gebeurd in de wijze waarop de 

overheid in de toekomst innovaties wil 

stimuleren. Er zijn negen topsectoren 

benoemd die ondersteund zullen worden. 

Voor ons belangrijke sectoren zijn Life 

Science & Health en High Tech Systems & 

Materials.  

Het ziet ernaar uit dat SPRINT en de 7 

andere research centra een belangrijk 

element zullen gaan vormen in de 

prioriteitenlijst. Op basis van deze 

prioriteiten zullen er calls voor proposals 

komen, waar projecten kunnen worden 

ingediend die voor subsidiering in 

aanmerking zullen komen. Er wordt ook 

gesproken om van ieder research center 

een TKI (Topinstituut voor Kennis en 

Innovatie) te maken, waardoor er een 

vaste hoeveelheid geldelijke ondersteuning 

naar SPRINT toe zal gaan. 

Wat betekent dit voor de deelnemende 

bedrijven? Met enige slag om de arm, 

omdat het beleid nog vastgesteld moet 

worden: De overheid trekt 1 miljard EUR 

uit voor de ondersteuning van bedrijven, 

waarvan 500 miljoen EUR via 

belastingmaatregelen en 500 miljoen EUR 

via investeringskredieten (voor MKB en 

starters). 

R&D uitgaven in kind aan projecten die 

goedgekeurd zijn binnen de topsectoren 

komen in aanmerking voor 50% 

overheidssteun. R&D uitgaven in cash 

(financiële ondersteuning van bijv. AIO’s) 

komen waarschijnlijk zelfs voor bijna 100% 

ondersteuning in aanmerking. 

De deelnemende kennisinstellingen zullen 

waarschijnlijk via NWO subsidie krijgen 

voor hun onderzoeksactiviteiten. NWO zal 

verplicht worden om een groot deel van 

haar budget (gesproken wordt over 300 

miljoen EUR) in de ondersteuning van 

topsectoren toe te wijzen. 

Aan de bedrijven zal worden gevraagd om 

een innovatiecontract te tekenen, waarin 

bedrijven aangeven hoeveel R&D uitgaven 

zij zullen doen in de betreffende topsector. 

Het innovatiecontract zal waarschijnlijk de 

status hebben van een letter of intent. Op 

basis van het volume van de 

innovatiecontracten worden sterke en 

minder sterke topsectoren onderscheiden, 

wat waarschijnlijk gevolgen zal hebben 

voor prioriteiten in de call voor proposals 

en de mate van overheidssteun. Hoe een 

innovatiecontract  er  uitz iet ,  is 

waarschijnlijk in december bekend. 

Ondertekening zal begin 2012 moeten 

gebeuren. Om subsidie te krijgen is het 

voor SPRINT belangrijk dat er via de 

aangesloten bedrijven veel innovatie-

contracten worden ondertekend. 

 

Zodra er meer bekend is, of als de 

innovatiecontracten bekend zijn, zullen we 

jullie verder informeren. 
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Met deze nieuwsbrief willen wij u graag 

op de hoogte houden van nieuwe ontwik-

kelingen binnen het SPRINT initiatief. 
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