
 

   
 

Beoordeling aanvragen subsidieregeling MKB innovatiestimulering regio 
en topsectoren R&D samenwerking Noord-Nederland 2019 
(indieningstermijn: 11 juni 2019 09:00 t/m 10 september 2019 17:00) 
 

 
Op 10 september 2019 17:00 is de subsidieregeling MKB innovatiestimulering regio en 
topsectoren R&D samenwerking Noord-Nederland 2019 gesloten. Dit betekent dat er geen 
nieuwe aanvragen meer mogen worden ingediend voor deze tender en dat de ingediende 
subsidieaanvragen worden beoordeeld. Deze beoordeling heeft een aantal stappen. 
 
De ingediende aanvragen worden eerst beoordeeld op ontvankelijkheid, dat wil zeggen dat 
getoetst wordt of de aanvraag compleet is. 
 
a) Zo ja, dan wordt door het SNN getoetst of de aanvraag aan de voorwaarden van  de 

subsidieregeling voldoet.  
b) Zo nee, dan wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld. Tegen dit besluit kan 

eventueel bezwaar worden gemaakt. 
 

Aanvragen die aan de voorwaarden van de subsidieregeling voldoen worden vervolgens 
gerangschikt door het Dagelijks Bestuur SNN. Het Dagelijks Bestuur SNN wordt ondersteund door 
deskundigen. De aanvragen worden hoger gerangschikt naarmate in totaal meer punten aan het 
project zijn toegekend.  
Aanvragen die niet aan de voorwaarden van de subsidieregeling voldoen worden met een 
negatief advies voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur SNN.  

 
Het Dagelijks Bestuur SNN kent de aanvragen punten toe op basis van de volgende vier 
beoordelingscriteria: 

- Technologische vernieuwing of wezenlijk nieuwe toepassingen 
- Economische waarde 
- Kwaliteit van de R&D samenwerking 
- Niet conventionele sector overstijgende combinaties  

Maximaal kan 100 punten worden behaald.  
 
Aanvragen die als gevolg van het bereiken van het subsidieplafond niet in aanmerking kunnen 
komen voor subsidie, zullen aan het Dagelijks Bestuur voorgelegd worden met het advies om 
deze af te wijzen.  
 
Het Dagelijks Bestuur SNN besluit naar verwachting eind november 2019 over de aanvragen. 
Over het besluit van het Dagelijks Bestuur SNN wordt u gebeld. Daarna volgt een formele 
beschikking waarin het besluit wordt toegelicht. Tegen dit besluit kan eventueel bezwaar worden 
gemaakt.  


