
Q&A INFORMATIEBIJEENKOMST SUBSIDIEREGELING MKB WERKPLAATSEN 
 
Q Moet een mkb werkplaats een fysieke locatie hebben? 
A Een mkb werkplaats kan een fysieke locatie hebben, maar dat is niet verplicht.  
 
Q Is alleen het advies wat de werkplaats uitbrengt subsidiabel? 
A Subsidiabele kosten binnen de regeling zijn: 

- Initiëren en opzetten van een mkb-werkplaats 
- Maken van een Roadmap;  
- Opzetten openbaar toegankelijk digitaal platform.   
- Het monitoren en evalueren effecten en resultaten van de mkb-werkplaats; 
- Het geven van openbare en brede bekendheid aan de mkb-werkplaats. 

 
Q Kan je ook als Triple Helix organisatie de aanvraag indienen? 
A De aanvraag moet worden ingediend door de onderwijsinstelling, zij zijn 
penvoerder/hoofdaanvrager. De triple helix organisatie cq de partners die daar deel vanuit maken 
kunnen wel als partner mee doen met de aanvraag. 
 
Q Kun je naast de regeling voor mkb werkplaatsen ook de SLIM regeling aanvragen? 
A Ja, dat kan.  
 
Q Mag de 50% cofinanciering ook (deels) in kind zijn? 
A Ja dat mag, maar stem dit vooraf even af met RVO. 
 
Q Krijg je bij vroegtijdig indienen van je aanvraag, feedback om je aanvraag nog te wijzigen? 
A De commissie bekijkt alle aanvragen gelijktijdig. Je kunt contact opnemen met RVO om te sparren 
over je aanvraag. RVO denkt graag mee, zodat de aanvraag zo volledig mogelijk kan worden 
ingediend. PTvT is daarnaast bereid om inhoudelijk mee te kijken naar de aanvraag met als doel dat 
de aanvraag zo goed mogelijk zal scoren. 
 
Q Mag je ook een eigen begroting indienen? 
A Nee, je dient gebruik te maken van het vaste format van RVO. 
 
Q Is de machtiging hetzelfde als de intentieverklaring? 
A Dat is niet hetzelfde. De machtiging is ervoor dat je als penvoerder namens de partners mag 
aanvragen. Dus deze moet  voor elke partner die mee doet worden ingevuld. De intentieverklaringen 
zijn in principe vrijwillig, maar de commissieleden zullen het feit dat ze wel of niet worden 
toegevoegd aan een aanvraag meenemen in hun overwegingen. 
 
Q Mogen de uren die de studenten besteden aan de opdrachten voor het mkb als stage-uren 
worden ingezet? 
A Dit is aan de onderwijsinstelling om dat te bepalen. 
 
 
 


