50.000
euro

Gezocht: nóg meer
innovatieve Nederlandse
bedrijven met impact
Onze ondernemers zorgen voor innovatie en economische groei. Ze creëren de producten en
diensten waar internationaal vraag naar is. Daarmee blijven ze voorop lopen in de wereld en
groeien ze uit tot ondernemingen met impact, tot marktleiders en wereldspelers. EZ en haar
partners zoals de RVO, KvK en de banken helpen daar bij.

Louise Verschuren
Wuzzon

5. Topsectoren
Zowel het grootbedrijf als het MKB profiteert van onze Topsectorenaanpak. Denk
aan financiering van R&D-projecten, onderzoekers inhuren voor uw innovatieproject
of samenwerkingspartners vinden.
Aanhaken? Zie http://www.rvo.nl/onderwerpen/
innovatief-ondernemen
Voorbeeld topsectoren
HB|3D ontwikkelt een 3D-printtechniek
voor composietmaterialen. De topsector

High Tech Systemen & Materialen
(HTSM) ondersteunt HB|3D met een
bijdrage van € 50.000 vanuit de MITregeling. Medeoprichter Erwin de Vlugt:
“Een dergelijke bijdrage is van enorm
belang voor ons, simpelweg omdat het
anders veel langer had geduurd voordat we
met de haalbaarheidsstudie en de verdere
ontwikkeling hadden kunnen starten. De
subsidie dekt een groot deel van de kosten
van het onderzoek.”

Inzicht in groei

“Ik vond via NLgroeit mentor René
Frijters van KNAB Bank. René heeft ons
inzicht gegeven hoe de KNAB bank
zijn klanten verrast en dat helpt ons
onze groeistrategie
te realiseren.”

Netwerk

Een greep uit wat de
overheid betekent voor
Nieuwe Kampioenen

Kapitaal
1.Innovatiekrediet
Ontwikkel je nieuwe
producten, processen
of diensten met een
sterke business case?
Dan kan het ministerie
van Economische
Zaken je helpen met
een Innovatiekrediet:
risicodragend en alleen
terug te betalen als de
ontwikkeling slaagt.

6. NLgroeit
Door ondernemers in contact te brengen met
andere ondernemers, coaches en opleiders,
helpt het platform NLgroeit ondernemers in
het MKB om een volgende stap in hun groeiproces te zetten. Informatie, een mentor, coach
of groeiprogramma vind je op www.nlgroeit.nl

7. Startups
StartupDelta versterkt het
startup en scale up ecosysteem
in Nederland door te inspireren,
nationale en internationale
netwerken te verbinden en aan
te zetten tot veranderingen.
www.startupdelta.org

250.000
euro
2. Qredits
Jos Joore,
Mimetas

Innovaties niet
mogelijk zonder overheid

“Medische innovaties zijn niet mogelijk zonder
de overheid. Zeker in de eerste fase is dat van
belang, omdat het geld in dat stadium niet
gemakkelijk los komt bij investeerders. Gelukkig
konden wij gebruikmaken van zowel de WBSO,
de SEED, het Innovatiekrediet als Eurostars.
Met deze middelen betalen wij ons
onderzoek en kunnen we door met
productontwikkeling.”

Met steun van EZ helpt
Qredits startende
en bestaande
ondernemers bij het
starten of investeren
in hun bedrijf met
coaching, tools en
financiering tot
€250.000 .

3. ROM
De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen
(ROM’s) helpen bedrijven in de regio’s met
innovatie, duurzaamheid, en groei van
banen, bijvoorbeeld met een participatie of
risicodragende lening.

Talent

52 miljoen euro
voor investeringen

Vanaf 2017 komt er structureel
29 miljoen euro beschikbaar voor
een versoepeling van de gebruikelijkloonregeling voor innovatieve bedrijven.
Ook maakt het kabinet 23 miljoen
euro vrij om samen met private
investeerders te investeren in
startups en het mkb.

8. Techniekpakt
In het Techniekpact hebben
overheid en bedrijfsleven
afgesproken dat wetenschap en
techniek in het basisonderwijs
worden opgenomen en
dat er voldoende stage- en
werkervaringsplaatsen zijn voor
techniekstudenten.

4. Financieringswijzer
De Financieringswijzer laat de financieringsvormen zien die
mogelijk goed bij jouw onderneming passen en de partijen
waarbij je hiervoor het best zou kunnen aankloppen.
www.nationalefinancieringswijzer.nl/

Nederland staat bol van de innovatie! Wij delen met #NLinnovatief
mooie voorbeelden via @nieuwsez. Zien wij de uwe ook?

