
Paragraaf 6.41 MKB-voucher 

 
Toelichting: Het doel van deze paragraaf is ondernemingen in Overijssel te 
ondersteunen bij onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde 

producten, diensten en processen en het ontwikkelen en toepassen van nieuwe 
verdienmodellen en digitale vaardigheden en dienstverlening. Ondernemers uit alle 
sectoren kunnen gebruik maken van deze regeling. 
 
Artikel 6.41.1 Begripsbepalingen 
In deze paragraaf wordt verstaan onder: 
- agro&food sector: de Agro&food sector betreft de voedselketen. De kern van 

Agro&Food bestaat uit de primaire agrarische productie van levensmiddelen en de 
verwerking hiervan in de voedingsmiddelenindustrie. Daarnaast worden groot- en 
detailhandel en een categorie ‘overig’, met daarin onderzoek en vervaardiging van 
hulpmiddelen zoals machines en meststoffen, tot de keten van Agro&food gerekend. 
De afbakening van de topsector Agro&food is gebaseerd op SBI 2008 en is uitgewerkt 
in de monitor topsectoren van het CBS. 

- cluster en netwerkorganisaties: een organisatie die hoofdzakelijk bedoeld is om 

contacten en/of gezamenlijke activiteiten van en tussen aangesloten organisaties 
en/of personen mogelijk te maken, te bevorderen of te faciliteren. Een cluster of 
netwerkorganisatie kenmerkt zich door ondernemerschap, tijdelijke samenwerking en 
een gemeenschappelijke identiteit; 

- digitalisering: het opnemen van digitale technologieën in processen, producten en 
diensten met als doel deze te verbeteren. Hierdoor verandert de manier waarop 

ondernemingen met klanten omgaan en ontstaan vaak nieuwe verdienmodellen; 
- innovatie: een voor de ondernemer nieuw technologisch product, productieproces of 

dienst dan wel een wezenlijke nieuwe toepassing van een bestaand product, 
productieproces of dienst; 

- nieuwe verdienmodellen: manier van duurzame waardecreatie die anders is dan 
conventionele verdienmodellen, vaak door toepassing van digitale technologie, 
circulariteit of het inspelen op trends en ontwikkelingen uit de sector. Voorbeelden 

hiervan zijn: een meer gepersonaliseerd product of dienst, op gebruik gebaseerde 
verdienmodellen (as a service), samenwerkende bedrijven die coöperatief een product 
of dienst aanbieden en deelplatforms; 

- onderzoek en ontwikkeling: planmatig of kritisch onderzoek dat is gericht op het 
opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden met het oog op ontwikkeling van nieuwe 

producten, productieprocessen of diensten, of om bestaande producten, processen of 
diensten aanmerkelijk te verbeteren. 

 
Artikel 6.41.2 Subsidiabele activiteiten 
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor: 
a. aanschaf van producten of diensten ter ondersteuning van nieuwe verdienmodellen of 

digitale dienstverlening en verkoop, met uitzondering van activiteiten gericht op het 
verbeteren van online vindbaarheid (SEO), websiteoptimalisatie, social media 

campagnes, reclame en advertentiekosten, realiseren inschrijfmodules voor (online) 
lessen en activiteiten; 
Toelichting: Hieronder vallen bijvoorbeeld; advies over (digitale) strategie en 
(digitale) verdienmodellen, advies over modulair productontwerp, advies over 
digitaliseren van voorraadmanagement, online bedienen van klanten, online 
inchecken, online leveren van diensten, webshops, digitale koppeling van 
bedrijfsprocessen, datamanagement, scan en/of advies op het gebied van 

cyberveiligheid, een boekingssysteem en ontwikkeling van apps. 
b. onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en 

productieprocessen, dan wel het verbeteren van bestaande producten, diensten of 
productieprocessen door toepassing van innovatie; 

c. scholing met betrekking tot het leren en ontwikkelen van vaardigheden met 
betrekking tot nieuwe technologieën en verdienmodellen. 
Toelichting: Onder nieuwe technologie verstaan we zaken als Artificial Intelligence, 

Virtual en Augmented Reality, big data, internet of things, robotica. De volgende 
onderwerpen zijn relevant bij (online) verdienmodellen: Social media marketing, 
Video (o.a. streamingsdiensten), affiliatiemarketing, contentmarketing, data analyse, 



webshops en e-commerce, inspelen op veranderende consumentenbehoefte en 

bestedingen, koppeling van lokale producten of diensten in de vrijetijdseconomie. 
 

 

Artikel 6.41.3 Criteria 
1. Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 6.41.2 voldoet aan de volgende 

criteria: 
a. de aanvrager is een Mkb-onderneming met een fysieke vestiging in Overijssel of 

een samenwerkingsverband van tenminste twee Mkb-ondernemingen, elk met 
tenminste één fysieke vestiging in Overijssel; 

b. de aanvrager of Mkb-onderneming in het samenwerkingsverband is tenminste zes 

maanden ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel; 
Toelichting: wat een Mkb-onderneming is staat in artikel 1.1.1. Daaronder vallen ook 
zzp-ers, eenmanszaken en maatschappen, evenals niet op winst gerichte 
(maatschappelijke of culturele) organisaties, zolang zij maar voldoen aan de definitie 
van Mkb-onderneming. 

2. In aanvulling op het eerste lid voldoet een aanvraag voor een subsidie als bedoeld in 
artikel 6.41.2, sub b, aan het criterium dat de activiteiten moeten bijdragen aan 

minimaal één van de volgende doelen: 
a. vergroten van de arbeidsproductiviteit; 
b. vergroten van de mate van digitalisering; 
c. vergroten van de cyberweerbaarheid; 
d. reduceren van CO2 uitstoot en/of primair grondstofgebruik; 
e. grote binnen- en buiten(sport)evenementen verantwoord open te stellen voor 

publiek en deelnemers. 
3. Indien de te verstrekken subsidie staatssteun oplevert in de zin van artikel 107 eerste 

lid van het VWEU, dan moet de subsidie: 
a. als bedoeld in artikel 6.41.2 sub a en c voor aanvragers in de sector van de 

primaire landbouwproductie voldoen aan de algemene de-minimisverordening of 
aan de de-minimisverordening landbouw; 

b. als bedoeld in artikel 6.41.2 sub b voldoen aan artikel 28 van de AGVV; 

Toelichting: Indien de aanvrager al eerder subsidie heeft ontvangen kan dit 
gevolgen hebben op de hoogte van de subsidie als bedoeld in artikel 6.41.5. 

 
Artikel 6.41.4 Afwijkend criterium agro&food sector 
1. In afwijking van artikel 6.41.3, tweede lid, voldoet een aanvraag voor een subsidie als 

bedoeld in artikel 6.41.2, sub b, uit de bedrijfssector agro&food aan het criterium dat 
de activiteiten moeten bijdragen aan: 

a. het sluiten van kringlopen, terugdringen van emissies en het verminderen van 
verspilling van biomassa in het gehele voedselsysteem, én aan 

b. het versterken van de sociaaleconomische positie van de agrarisch ondernemer in 
de keten. 

2. In aanvulling op het eerste lid dragen de activiteiten bij aan tenminste één van de 
volgende doelen: 

a. de klimaatopgave voor landbouw en landgebruik; 
b. de aantrekkelijkheid en vitaliteit van het platteland en aan een bloeiende regionale 

economie; 
c. winst voor ecosystemen (water, bodem, lucht), biodiversiteit en de natuurwaarde 

van het boerenlandschap; 
d. dierenwelzijn; 
e. de erkenning van waarde van voedsel en het versterken van de relatie tussen boer 

en burger; 
f. versterking van de positie van Nederland als ontwikkelaar en exporteur van 

integrale oplossingen voor klimaatslimme en ecologisch duurzame 
voedselsystemen;  

g. voor wat betreft visserij aan een duurzaam bestandsbeheer zonder schade aan de 
natuurlijke omgeving. 

 

Artikel 6.41.5 Hoogte van de subsidie 
1. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met: 

a. een maximum van € 2.500,- per aanvraag voor de subsidie als bedoeld in artikel 
6.41.2, sub a; 



b. een maximum van € 10.000,- per aanvraag voor de subsidie als bedoeld in artikel 

6.41.2, sub b; 
c. een maximum van € 1.500,- per geschoold persoon, zoals bedoeld in artikel 

6.41.2. sub c, tot een maximum van € 15.000,- per aanvraag. 

Toelichting: Er is dus sprake van twee of drie opeenvolgende maxima. Een 
rekenvoorbeeld: voor de scholing van 20 personen à € 2.000,- per scholingstraject 
kan dus maximaal € 15.000,-subsidie worden verkregen (20 x maximaal € 1.500,- x 
50% = € 15.000,-. Dat past binnen het totale maximum). 

2. In afwijking van het eerste lid sub c bedraagt de subsidie voor retail-, gastvrijheids-, 
culturele en maatschappelijke Mkb-ondernemingen maximaal € 2.400,- per geschoold 
persoon zoals bedoeld in artikel 6.41.2. sub c, tot een maximum van 80% van de 

totale subsidiabele kosten tot een maximum van € 15.000,-. 
 
Artikel 6.41.6 Subsidiabele kosten 
Uitsluitend kosten derden zoals bedoeld in artikel 1.1.5 derde lid zijn subsidiabel. 
 
Artikel 6.41.7 Indieningstermijn aanvraag tot subsidieverlening  
In afwijking van artikel 1.2.2 geldt dat een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 

6.41.2 kan worden ingediend vanaf 10 februari 2021 9.00 uur. 
 
Artikel 6.41.8 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening  
De aanvrager maakt bij de aanvraag gebruik van het aanvraagformulier Mkb-voucher en 
het begrotingsformat Mkb-voucher. 
Toelichting: Het aanvraagformulier en het begrotingsformat zijn te vinden op 

www.overijssel.nl/subsidie. 
 
Artikel 6.41.9 Subsidieplafond 
Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.  
 
Artikel 6.41.10 Weigeringsgronden 
1. Aanvragers die een subsidie voor een vergelijkbare activiteit hebben ontvangen op 

grond van het programma Gastvrij Overijssel 2020-2023 komen niet voor een 
subsidie op basis van deze paragraaf in aanmerking. 

2. Aanvragers die voor dezelfde activiteit een financiële bijdrage hebben ontvangen van 
de Overijsselse scholingsfondsen Twents Fonds voor Vakmanschap en Upgrade Jezelf 
komen niet voor een subsidie op basis van deze paragraaf in aanmerking. 

 
Artikel 6.41.11 Verplichtingen subsidieontvanger 

In aanvulling op de artikelen 1.4.1, 1.4.5 en 1.4.6 is de subsidieontvanger verplicht de 
activiteiten als bedoeld in artikel 6.43.2 uiterlijk 1 juli 2022 te hebben uitgevoerd.  
 
Artikel 6.41.12 Vaststelling van de subsidie 
In afwijking van artikel 1.5.2. worden te verstrekken subsidies vanaf € 25.000,- direct 
vastgesteld overeenkomstig artikel 1.5.1. 

 
Artikel 6.41.13 Looptijd 
Deze paragraaf loopt tot 1 december 2023, tenzij Gedeputeerde Staten anders besluiten. 

 

 

 

http://www.overijssel.nl/subsidie

