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De vijf Innovatie Instrumenten Noord-Holland
Eén van de doelen van het economische beleid van de provincie Noord -Holland is het
stimuleren van innovaties binnen het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). De aanname hierbij is
dat innovaties leiden tot economische groei en werkgelegenheid en tot een breder aanbod
van goederen en diensten. Daarnaast leveren innovaties een belangrijke bijdrage aan de
duurzaamheidsdoelstellingen, omdat veel innovaties nodig zijn om de energie - en
grondstoffentransitie vorm te geven.
Het innovatiebeleid van de provincie richt zich op het wegnemen van drie knelpunten voor
het innovatief MKB: 1) gebrek aan kapitaal in de vroege innovatiefasen, 2) gebrek aan
‘investor readiness’ en 3) onvoldoende transparantie van de kapitaalmarkt. De afg elopen
jaren is een aantal ‘instrumenten’ opgericht om innovatie in het MKB te stimuleren die de
gehele innovatieketen bedient (van idee tot markt). Het programma voor (duurzame) MKB innovaties bestaat uit de volgende instrumenten:










Programma Investeringsgereed Innovatief MKB (PIM):
PIM ondersteunt innovatief en duurzaam MKB bij het verkrijgen van de juiste
financiering. Het programma is gericht op het investeringsgereed maken van
businessplannen (investor readiness), het transparanter maken van de kapitaalmarkt,
en het functioneert als loket voor het innovatieve MKB ondernemers met
financieringsbehoefte.
Versnellingsprogramma voor duurzame innovaties GO!-NH:
GO!-NH is een versnellingsprogramma (accelerator) voor start-ups en MKB’ers dat de
ontwikkeling van duurzame en vernieuwende ideeën en innovaties stimuleert.
Uitvoeringsregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT-regeling):
De MIT-regeling is een subsidieregeling gericht op haalbaarheidsonderzoek en R&D
samenwerkingsprojecten voor het stimuleren van innovaties in het MKB binnen de
topsectoren.
Innovatiefonds Noord-Holland(INH):
INH is een fonds met een fondsvermogen van € 21 miljoen voor de financiering van
vroege fase-innovaties (proof-of-concept fase; TRL 3-5), binnen de topsectoren. Een
deel van het fondsvermogen is gelabeld voor duurzame innovaties.
Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland(PDENH):
PDENH is een investeringsfonds met een fondsvermogen van € 85 miljoen voor de
financiering van gevestigde duurzame bedrijven en projecten (TRL 5 -8).
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In onderstaande figuur de samenhang van de vijf MKB-innovatie-instrumenten

