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1. Aanleiding Regeling

De subsidieregeling komt voort uit het Sociaal Economisch 
Herstelplan van de gemeente Den Haag. Dat is ingesteld 
n.a.v. de coronacrisis. Steden en regio’s die een betere 
samenwerking hebben op het gebied van innovatie komen 
sterker uit de crisis, zo blijkt uit onderzoek. Daarom willen we 
met deze regeling de samenwerking stimuleren in de 
innovatieketen. Dit zal zorgen voor meer stabiele en 
duurzame economische groei in Den Haag. 



2. Doelstelling Regeling

Met de regeling streven we naar samenwerking in het 
ecosysteem, zodat meer innovaties succesvol zijn en sneller 
naar de markt komen. Met de subsidie kunnen de 
samenwerkende partijen een demonstratie houden of 
prototype ontwikkelen voor een potentiële afnemer die ook 
betrokken is bij het project.



3. Hoogte van de subsidie

• Een subsidie is minimaal € 25.000 en maximaal van € 
100.000 per aanvraag. 

• De subsidie bedraagt maximaal 60 procent van de 
subsidiabele kosten.

• In totaal is er eenmalig €500.000 beschikbaar.



4. Activiteiten

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor activiteiten, die 
bijdragen aan de samenwerking tussen ondernemingen in 
de impact economie, de legal en policy sector of de 
veiligheidssector, kennisinstellingen, NGO’s en overheden.

Project is gericht op de ontwikkeling, realisatie en validatie 
van nieuwe, unieke en onderscheidende producten, diensten 
of faciliteiten, zoals prototyping, demonstraties, 
pilotontwikkeling, testen en validatie. 



5. Kosten die voor subsidie in aanmerking 
komen

1. Loonkosten van de rechtspersonen die deelnemen aan het samenwerkingsverband, en 
direct betrokken zijn bij de uitvoering van het project, maximaal 
Uurtarief van € 125 voor kennisinstellingen en € 60 voor alle overige partijen; 
2. kosten van derden voor het gebruik maken van diensten voor een maximum van € 
125 per uur; 
3. kosten van gebruiksgoederen voor het project, zoals kleine instrumenten; 
hulpmiddelen en investeringen in apparatuur (producten) tot maximaal 20% van het 
totale subsidiebedrag; 
4. huisvestingkosten voor zover en zolang de huisvesting wordt gebruikt voor het project 
tot maximaal 5% van het totale subsidiebedrag; 
5. de BTW over de gesubsidieerde kosten voor zover die BTW niet teruggevorderd, 
verrekend of anderszins in mindering kan worden gebracht. 



6. Aanvullende subsidievereisten

1. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met een (potentiële) eindgebruiker;

2. Het project wordt uitgevoerd door minimaal een potentiële eindgebruiker en twee andere 
partijen, waarvan tenminste één een kleine of middelgrote onderneming is; 

3. De activiteiten vinden plaats op een innovatiehub in de gemeente Den Haag;

4. Het project is uitvoerbaar en omvat een product of dienst in de proof of concept fase; het 
project wordt uitgevoerd en voltooid tussen 1 november 2022 en 1 mei 2024;

5. Het project voldoet aan de de-minimissteun;

6. Aan het project is niet eerder subsidie toegekend. 



7. De samenwerkingsovereenkomst

• Het samenwerkingsverband is cruciaal voor het slagen van het project en het naar de markt brengen van de innovatie.

• Daarom vragen we een getekende samenwerkingsovereenkomst. 

• In artikel 2.3 staat wat hierin moet terugkomen en er wordt ook een concept samenwerkingsovereenkomst op de website 
geplaatst. 

- de partijen in het project zijn beschreven; er wordt vermeld of deze partijen een kennisinstelling is, een middelgrote onderneming of kleine 
onderneming, of van andere aard is; 

- de doelstelling en de duur van de technologische interactie gedurende minimaal de projectperiode wordt beschreven en vastgelegd; 

- de projectorganisatie wordt beschreven;
- de taken en bevoegdheden van iedere partij zijn vastgelegd;
- de kennisinbreng van de partijen wordt op controleerbare wijze vastgelegd;
- de rechthebbende op de projectresultaten wordt beschreven;
- de wijze waarop, door wie en waar de resultaten van het project gebruikt worden, wordt vastgelegd;
- de aansprakelijkheid van de partijen onderling is op controleerbare wijze vastgelegd; de verdeling van de kosten en risico’s tussen de deelnemers is 
op controleerbare wijze vastgelegd;
- de wijze waarop de aangevraagde subsidie tussen de deelnemers wordt verdeeld met een aanduiding van de daarvoor te verrichten activiteiten is 
op controleerbare wijze vastgelegd;
- de doelstellingen en beoogde resultaten, alsmede de controle daarop door de partijen en de daaraan verbonden sancties, alsmede de onderlinge 
verrekening bij het niet nakomen van verplichtingen door de partijen zijn vastgelegd. 



8. Weigeringsgronden

• deze subsidie wordt gebruikt voor het voorbereiden van een andere 
subsidieaanvraag; 

• het om een reguliere activiteit gaat van de aanvrager;
reeds voor de indiening van de aanvraag begonnen is met de uitvoering van het 
project; 

• een deelnemende partij in het samenwerkingsverband een onderneming in 
moeilijkheden is als bedoeld in artikel 2, onder 18, van de AGVV;

• aan een deelnemende partijen in het samenwerkingsverband voor dezelfde 
activiteiten reeds eerder door het college subsidie is verstrekt; 

• de aanvrager een eigen inbreng doet van minder dan 40% van de subsidiabele 
kosten 



9. Rankingscriteria:

• Doelen van de profielclusters (max 15 punten)

• Economische impact (max 15 punten)

• Praktijk (max 15 punten)

• Innovatie (max 15 punten)

• Kwaliteit van het samenwerkingsverband (max 15 punten)

• Presentatie (max 15 punten)

• Eigen inbreng (max 10 punten)



10. Praktische Zaken:

• Inleveren voor 1 september

• Aanvraagformulier staat op Ondernemersportaal

• We zetten er nog concept samenwerkingsovereenkomst, 
BTW-plichtigformulier en concept de-minimisverklaring op.



11. Vragen?

• Neem contact op met ons:

coos.santing@denhaag.nl en danny.honigh@denhaag.nl


