
Toelichting MIT haalbaarheid Noord-Nederland 2020 
 
Inleiding 

Op aanvragen is de Algemene subsidieregeling SNN 2019 (ASR SNN 2019) van toepassing. Daarin 
zijn onder andere weigeringsgronden opgenomen. Ook is daarin opgenomen dat wanneer de 

aanvrager (met toepassing van artikel 4:5 van de Awb) in de gelegenheid is gesteld de aanvraag 
aan te vullen, de dag waarop de aanvulling is ontvangen, als datum van ontvangst geldt met 
betrekking tot de verdeling van het subsidieplafond.  
 

De subsidieontvanger heeft een meldings- en mededelingsplicht. In artikel 2.5 van de ASR SNN 
2019 is opgenomen wanneer de subsidieontvanger een schriftelijke melding dient te doen aan het 
dagelijks bestuur SNN.  

Artikelsgewijze toelichting  

 
Artikel 1 sub b: 
Met trial and error onderzoeken wordt het volgende bedoeld: Trial en error onderzoek is het 

beproeven en testen van bestaande technieken, zonder dat er sprake is van de ontwikkeling van 
nieuwe technieken. 
 
Artikel 1 sub c: 

Het document waarin de innovatie agenda’s zijn beschreven, staat op 

https://www.snn.nl/ondernemers/mit-2020-haalbaarheid. 
 
Artikel 3: 
Aan natuurlijke personen kan geen subsidie worden verleend. 

 
Artikel 5 lid 1 sub a: 

Indien er sprake is van het inschakelen van een adviesorganisatie, dient deze onafhankelijk te zijn 
van de aanvragende onderneming. In dat kader wordt onder andere in de volgende situaties 

geoordeeld dat er geen sprake is van onafhankelijkheid: 
• Als de adviesorganisatie een (financieel) belang in de aanvragende onderneming heeft; 
• Als de aanvragende onderneming een (financieel) belang heeft in de onderneming van de 

adviesorganisatie; 

• Als de directeur van de aanvragende onderneming ook de directeur van de adviesorganisatie 
is; 

• In het geval er sprake is van familierelaties in de eerste en tweede graad 
(ouder/kind/broer/zuster); 

• Als de organisatie een duidelijk belang heeft in de uitkomsten van het project, verder dan 
gebruikelijk is. 

 

Deze opsomming is niet limitatief. 

 
Artikel 5 lid 1 sub c: 
Onder ondersteunend personeel wordt niet verstaan: stagiairs. De uren van stagiairs die meewerken 
aan het haalbaarheidsonderzoek komen niet in aanmerking voor subsidie.  

 

Artikel 7 sub a: 

De subsidie wordt geweigerd wanneer niet wordt voldaan aan de vereisten van de                                 
de-minimisverordening. Dat betekent zeer kort samengevat: als de onderneming in de laatste drie 
boekjaren meer dan € 200.000,00 steun op basis van de de-minimisverordening heeft ontvangen 

komt de onderneming niet in aanmerking voor subsidie.  
 
Artikel 7 sub c: 
Onder het aangaan van verplichtingen wordt bijvoorbeeld verstaan het (mondeling) bevestigen van 

een opdracht aan een deskundige of een ondertekening voor akkoord van een offerte. Indien een 
verplichting is aangegaan vóór ontvangst van de aanvraag wordt géén subsidie verleend. In het geval 
er voor een deel van de opgevoerde projectkosten de verplichting vóór ontvangst van de aanvraag 
is aangegaan, dan zal de gehele aanvraag worden afgewezen. 

 
Artikel 7 sub j: 

Het is niet de bedoeling dat aan een onderneming vaker dan één keer per kalenderjaar subsidie 
wordt verstrekt op grond van deze regeling. Meerdere rechtspersonen kunnen in dit verband als één 
onderneming worden gezien. Voor het begrip onderneming wordt gekeken hoe de onderneming 

economisch opereert. 



Indien meerdere rechtspersonen nauw met elkaar verweven zijn, worden deze gezien als één 
onderneming. Daarbij kan gedacht worden aan het opereren op dezelfde economische markt en het 
hebben van stemrechten, dan wel aandelen in elkaar. 

 

Artikel 10 lid 2: 

De samenvattingen die van de aanvragers ontvangen worden zijn bedoeld om inzicht te krijgen in 
de projecten en vraagstukken waarvoor subsidie wordt aangevraagd. De publicaties zijn voor een 
ieder toegankelijk. De verantwoordelijkheid voor de samenvatting ligt bij de aanvrager. 

 
Artikel 17: 
In voorkomende gevallen kan het SNN nadere gegevens opvragen bij de subsidieontvanger. In dat 
kader wordt bij de subsidieverlening de verplichting opgelegd om stukken die in de bijlage bij de 
verleningsbeschikking staan vermeld, bij te houden.  


