Factsheet Stimuleringsfonds
Prachtige ideeën een kans bieden en zo de economie in de regio versterken, dat doet het
Stimuleringsfonds. Al vele jaren stimuleren we innovatie, samenwerking en de economische structuur in
Zuidoost-Brabant. Kan een veelbelovend samenwerkingsinitiatief de economische motor in de regio
draaiend houden en versterken? Dan loont het om een projectvoorstel in te dienen.
Voor wie?
Het Stimuleringsfonds staat open voor bedrijven, non-profit organisaties, kennisinstellingen en
overheden uit de Metropoolregio Eindhoven. Het programmagebied beslaat daarmee de gemeenten
Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel,
Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en
Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.
Waarvoor?
Het Stimuleringsfonds ondersteunt twee type projecten. Het gaat hier om zogeheten aanjaagprojecten
enerzijds en uitvoeringsprojecten anderzijds.
Aanjaagprojecten: deze projecten staan nog iets verder van de markt en kunnen bestaan uit studies,
verkenningen, voorbereidingen en pilots. Het leeuwendeel van de ingediende en gehonoreerde
projecten bij het stimuleringsfonds bestaat uit dergelijke aanjaagprojecten.
Uitvoeringsprojecten: deze projecten staan dichter bij de markt. Activiteiten zijn hier uitvoeringsgericht.
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het valoriseren van een reeds ontwikkelde innovatie.
Hoe?
Het Stimuleringsfonds ondersteunt projecten met een financiële bijdrage. Voor aanjaagprojecten geldt
een subsidiepercentage van 50% van de subsidiabele kosten. Voor uitvoeringsprojecten geldt een
subsidiepercentage van 15% van de subsidiabele kosten. Daarbij is er voor aanjaagprojecten een
maximum subsidiebedrag vastgesteld ter hoogte van €50.000.
Belangrijkste vereisten
•
•
•
•
•
•

Minimaal 2 partijen uit het programmagebied dienen als partner in het project te participeren.
Aanvullende deelname van partijen buiten het programmagebied is toegestaan, echter dienen
de projectresultaten wel primair ten goede te komen aan het programmagebied.
Zowel interne loonkosten als zogeheten out-of-pocket kosten zijn subsidiabel.
Voor het berekenen van interne loonkosten wordt een forfaitair uurtarief van €50 gehanteerd.
Voor kennisinstellingen geldt een uitzondering: hier bedraagt het forfaitair uurtarief €125.
Maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten mag bestaan uit interne loonkosten. Kortom:
minimaal 50% van de subsidiabele kosten zal dus moeten bestaan uit zogeheten out-of-pocket
kosten.
De bijdrage van het Stimuleringsfonds kan worden aangewend voor het financieren van out-ofpocket kosten. De financiering van de resterende projectkosten dient aan te worden getoond
middels cofinancieringsverklaringen van de projectpartners of derden.

Beoordelingscriteria
Projecten worden inhoudelijk beoordeeld op een viertal criteria:

•

•
•

•

Effectiviteit: projecten worden beoordeeld op hun bijdrage aan de verwezenlijking van de
doelstellingen van de Regionale Agenda en de Brainport Agenda 1. De gevraagde bijdrage van
een project wordt afgewogen tegen deze bijdrage en tegen het totaal beschikbare budget van
het Stimuleringsfonds.
Efficiency: de efficiency van een project wordt beoordeeld in termen van het gevraagde
subsidiepercentage, het uitgelokte investeringsvolume bij met name private partijen en de totale
financieringsverhoudingen in het project.
Lange termijn impact en draagvlak: de lange termijn impact en het draagvlak wordt beoordeeld
aan de hand van de samenstelling van inhoudelijk en financieel betrokken partijen in het
consortium, alsmede de ingeschatte marktpotentie en de kans op continuïteit na afloop van de
subsidie.
Economisch toegevoegde waarde: projecten moeten leiden tot aantoonbare economisch
toegevoegde waarde, in de vorm van (in volgorde van belangrijkheid) nieuwe werkgelegenheid,
behoud van werkgelegenheid, innovatieve methoden en technieken, versterking van de
concurrentiepositie van het regionale bedrijfsleven, verbetering van het vestigingsklimaat en/of
stimulering van duurzame ontwikkeling in de regio.

Indiening en beoordeling
Projecten kunnen worden ingediend via de website van de Metropoolregio Eindhoven. Jaarlijks vinden
er twee zogeheten ‘tenders’ plaats. De eerste tender sluit op 1 april en de tweede tender sluit op 1
oktober. Na de sluitingsdatum van de tender worden ingediende projectvoorstellen in behandeling
genomen, getoetst en gerangschikt op basis van de beoordelingscriteria. De beoogde
beoordelingstermijn hierbij bedraagt 13 weken. De hoogst scorende, positief beoordeelde aanvragen
komen vervolgens in aanmerking voor subsidiëring. In de beoordeling laat de Metropoolregio Eindhoven
zich adviseren door een deskundige Adviesgroep, welke is samengesteld op basis van het ‘Triple Helix’
principe. Hierdoor bestaat zij zowel uit een vertegenwoordiging vanuit de regionale overheid als uit een
vertegenwoordiging vanuit de regionale kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Na het doorlopen van
het beoordelingsproces krijgen aanvragers te horen of hun projectvoorstel wordt gehonoreerd.
Contact en voorbespreken
Voor vragen kunt u contact opnemen met Tom van Tilborg, procesmanager investeringsfondsen.
Daarnaast vragen we u om uw aanvraag vooraf met hem te bespreken. Dit helpt u om een indruk te
krijgen van de slaagkans van uw voorstel, en geeft ons een beeld bij de context van het project. U kunt
hem bereiken via t.vantilborg@metropoolregioeindhoven.nl of op 040 2594 596.
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Te vinden via de websites van Metropoolregio Eindhoven en Brainport Eindhoven

