Nieuwsbrief maart 2022
WBSO 2021: uiterlijk eind maart 2022 moeten de werkelijk gemaakte WBSO uren over 2021 doorgegeven
worden. Ook de BSN nummers van de medewerkers dienen doorgegeven te worden. Geef dit -mocht u dat nog
niet gedaan hebben- zo snel mogelijk aan ons door.
WBSO 2022: op elk willekeurig moment kan een nieuwe WBSO aanvraag ingediend worden, ook als u voor een
heel jaar heeft aangevraagd. Aanleiding kan zijn dat u of een nieuw project heeft of dat de in 2022 aangevraagde
uren te gering zijn.
MIT Haalbaarheidssubsidie opent 12 april 2022
Wilt u een haalbaarheidsproject uitvoeren om de technische en economische risico’s in kaart te brengen van een
voorgenomen innovatieproject? Dan is de MIT Haalbaarheid wellicht iets voor u! De MIT gaat namelijk binnenkort
weer open voor haalbaarheidsprojecten. Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie,
eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Bij een haalbaarheidsstudie kunt u
denken aan: literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële
partners, marktverkenning of een concurrentieanalyse.Per project kan 40% subsidie worden verkregen, tot een
maximum van € 20.000. Wel wordt de MIT flink overvraagd en komt er elk jaar een notaris aan te pas.
OPZuid-programma gaat open in april
Na het succesvolle OPZuid-programma voor de periode 2014-2020 zal dit jaar de eerste openstelling zijn voor de
periode 2021-2027. Op basis van feedback uit de markt en eigen doelstellingen is de regeling op bepaalde
punten aangepast. De projecten zullen in ieder geval moeten passen binnen de Regionale Innovatie Strategie
2021-2027.
DHI voor internationale ambities
Ook in 2022 is de DHI regeling weer opengesteld voor o.m haalbaarheids-, demonstratieprojecten of een
investeringsvoorbereidingsstudie voor buitenlandse ambities. Het is een subsidie van 50% op de kosten voor
onderzoek/demonstratie van uw product of dienst bij buitenlandse potentiële afnemers. Belangrijke eis is wel dat
een intentieverklaring door de buitenlandse (potentiële) klant(en) wordt ondertekend.
Hernieuwbare Energietransitie (HER+) loopt ook in 2022 door
Bent u bezig met vernieuwende projecten die leiden tot CO2-vermindering in 2030 of maakt u hernieuwbare
energie goedkoper? Mogelijk komt u in aanmerking voor de subsidie Hernieuwbare Energietransitie (HER+),
voorheen Hernieuwbare Energiesubsidie. Deze regeling loopt tot 31 maart 2022, maar zal de dag erna (1 april
2022) direct weer opengaan!
Nieuwe EIA en MIA/Vamil lijst gepubliceerd!
Ook dit jaar heeft de overheid weer verschillende bedrijfsmiddelen geïdentificeerd die zij wil stimuleren tbv het
verminderen van de CO2-uitstoot en het verbeteren van het milieu: de Energie-Investeringsaftrek (EIA) en Milieu
Investeringsaftrek (MIA).

