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Zie voor meer informatie de publicatie in de Staatscourant (WJZ/13135860), wijziging van de
Subsidieregeling sterktes in innovatie vanwege de aanpassing van de TKI toeslag.
Aanvraag van de TKI toeslag door het TKI
De in 2013 gestarte toeslag heet nu de Programmatoeslag.
Er kan voor 2014 op twee momenten een aanvraag worden gedaan voor Programmatoeslag.
De eerste periode loopt van 2-12-2013 t/m 3-2-2014,
de tweede periode loopt van 15-7-2014 t/m 15-9-2014.
Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om Projecttoeslag aan te vragen. Dit is een toeslag over een
meerjarig (max 5 jaar) samenwerkingsproject waarvan de private bijdragen al vastliggen in een
getekende samenwerkingsovereenkomst. Dit moet een nieuw te starten project betreffen. De
Projecttoeslag kan doorlopend door het TKI worden aangevraagd van 2-12-2013 t/m 15-9-2014,
nadere toelichting zie hieronder (paragraaf 2).

1.

Programmatoeslag

Hieronder volgt een toelichting op de regels voor Programmatoeslag1.
Programmatoeslag genereren en vervolgens inzetten
Het TKI kan programmatoeslag genereren via private bijdragen van bedrijven aan (erkende)
onderzoeksorganisaties. Deze private bijdragen noemen we de grondslag. Vervolgens kan het TKI de
programmatoeslag inzetten voor samenwerkingsprojecten en voor innovatieactiviteiten.
Grondslag
    De hoogte van de programmatoeslag is 25% van de private bijdragen in
samenwerkingsprojecten en TKI-relevante onderzoeksopdrachten in het TKI-programma in het jaar
waarover de aanvraag gaat. De private bijdragen uit TKI-relevante onderzoeksopdrachten mag
maximaal 40% van het totaal aan private bijdragen zijn.
    Over de eerste € 20.000 van de private bijdrage van een deelnemer is de projecttoeslag niet
25% maar 40%.
    Deze eerste € 20.000 private bijdrage per deelnemer mag ook in natura zijn (dit is nieuw in
2014), voor de rest telt alleen cash als private bijdrage.
    De private bijdrage mag niet direct of indirect afkomstig zijn van een onderzoeksorganisatie,
NWO, KNAW of van de overheid.
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hieraan kunt u geen rechten ontlenen omdat de TKI-toeslagregeling geldt boven deze verwoording.

    Voor private bijdragen afkomstig van goede-doelenfondsen (Algemeen Nut Beogende
Instellingen) geldt een plafond van € 8 miljoen per topsector. Zie hiervoor de ANBI lijst op de site van
de belastingdienst.
    Het TKI moet in de aanvraag onderbouwen welke private bijdragen in het jaar waarover de
aanvraag gaat, verschuldigd zullen worden aan onderzoeksorganisaties. Er moeten schriftelijke
samenwerkingsovereenkomsten zijn waaruit de verschuldigdheid van private bijdragen blijkt.
    TKI-relevante onderzoeksopdrachten (ook nieuw in 2014) tellen alleen mee als grondslag als de
daaruit voortvloeiende kennis van de onderzoeksorganisatie in samenwerkingsprojecten binnen het
TKI programma kan worden toegepast. Zuivere contractresearch waarbij de voortvloeiende kennis
redelijkerwijs slechts ten goede kan komen aan de betrokken partijen telt nog steeds niet mee.
    Private bijdragen in een lopende samenwerkingsproject tellen alleen mee als grondslag als de
bestaande financiering van het project niet verlaagd wordt op het moment dat het TKI het project
opneemt in het TKI-programma.
Inzet van programmatoeslag voor samenwerkingsprojecten
    De intellectuele eigendomsrechten moeten juist verdeeld worden: kennis die door de
onderzoeksorganisatie is ontwikkeld, komt op naam van de onderzoeksorganisatie. De
onderzoeksorganisatie kan de kennis vervolgens marktconform verkopen aan de deelnemende
organisaties, waarbij de eerder betaalde bijdrage aan de onderzoekorganisatie van de marktprijs
afgetrokken kan worden.
    Iedere deelnemer mag de resultaten van een samenwerkingsproject ruim verspreiden als er
geen intellectuele eigendomsrechten kunnen worden ontleend.
    Het project moet meerwaarde leveren voor het TKI-programma.
    Het project moet bijdragen aan de Nederlandse kennisinfrastructuur.
    Het project mag nog niet gestart zijn vóór de indiening ervan.
    De projecttoeslag mag voor maximaal 50% worden ingezet voor activiteiten in het project die
industriële ontwikkeling betreffen. Voor activiteiten die experimentele ontwikkeling betreffen mag
maximaal 25% projecttoeslag worden ingezet. Voor activiteiten die fundamenteel onderzoek betreffen
mag maximaal 85% projecttoeslag worden ingezet. Daarbij gelden de definities van de EU voor
fundamenteel onderzoek, industriële ontwikkeling en experimentele ontwikkeling. Deze inzet wordt
vooraf getoetst.
    De subsidiabele kosten berekent u volgens het EZ-kaderbesluit.
    Een deel van het project moet privaat gefinancierd worden, in cash of in kind. Die private
financiering is minimaal 50% voor activiteiten in het project die industriële ontwikkeling betreffen.
Activiteiten die experimentele ontwikkeling betreffen moeten minimaal 75% privaat gefinancierd
worden. Activiteiten die fundamenteel onderzoek betreffen moeten minimaal 15% privaat gefinancierd
worden.
    De TKI-toeslag moet binnen 5 jaar na verlening worden ingezet.
Inzet van programmatoeslag voor innovatieactiviteiten
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    Het TKI zal van de toeslag 25% gebruiken voor Programmamanagement, innovatiemakelaars,
netwerkactiviteiten, masterclasses, workshops, conferenties of het delen of uitwisselen van informatie
via een website om kennisdeling en netwerking tussen MKB-ondernemers te bevorderen, en het
ophogen van het MIT budget voor valorisatie.
Plichten van de PPS
    De PPS moet zorgdragen voor het vastleggen van de wijze waarop participanten van
samenwerkingsprojecten omgaan met intellectueel eigendom dat voortkomt uit deze projecten.
Tevens dient gezorgd te worden voor een samenwerkingsovereenkomst voor de projecten waarvoor
een private bijdrage als bedoeld in artikel 1a.4 is opgegeven. Een samenwerkingsovereenkomst (als
voorbeeld) is op de website van het TKI beschikbaar.
    Het is aan te bevelen in de samenwerkingsovereenkomst op te nemen, welke private bijdrage
aan welke onderzoeksorganisatie, in welk jaar verschuldigd is.
    Jaarlijks dient aan het TKI gerapporteerd te worden. De rapportage bevat in ieder geval:
a. een overzicht van de mate waarin de samenwerkingsprojecten en de private bijdragen aan en de
inzet in natura voor deze projecten van het lopende jaar zijn gerealiseerd;
b. een opgave van de afwijkingen van het TKI-programma/project;
c. een overzicht van de activiteiten en doelen voor het eerstvolgende jaar en
d. een overzicht van de mate waarin de uit TKI-relevante onderzoeksopdrachten voortvloeiende
kennis toegepast wordt binnen samenwerkingsprojecten van het TKI-programma.
    Het aanleveren van actuele informatie over het samenwerkingsproject waarin programmatoeslag
is ingezet zodat dit gepubliceerd kan worden. Hiermee wordt bedoeld: een beschrijving van het
onderzoek, de deelnemende ondernemers en onderzoeksorganisaties en de planning en voortgang.
Regel specifiek voor de landbouwsector
De gemeenschappelijke ordening van de landbouwproducten moet in acht genomen worden.

2.

Projecttoeslag

Nu volgt een toelichting op de regels voor Projecttoeslag2.
Regels voor de aard van het project
    Het project wordt door minimaal 2 deelnemers waaronder een onderzoeksorganisatie en een
ondernemer uitgevoerd voor gezamenlijke rekening en risico. Het project bestaat uit fundamenteel
onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie daarvan.
    Het samenwerkingsproject duurt maximaal 5 jaar.
    Het project moet meerwaarde leveren voor het TKI-programma.
    Het project moet bijdragen aan de Nederlandse kennisinfrastructuur.
    Het project mag nog niet gestart zijn vóór de indiening ervan.
Regels voor intellectuele-eigendomsrechten
2
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    De intellectuele-eigendomsrechten moeten juist verdeeld worden: kennis die door de
onderzoeksorganisatie is ontwikkeld, komt op naam van de onderzoeksorganisatie. De
onderzoeksorganisatie kan de kennis vervolgens marktconform verkopen aan de deelnemende
organisaties, waarbij de eerder betaalde bijdrage aan de onderzoekorganisatie van de marktprijs
afgetrokken kan worden.
    Iedere deelnemer mag de resultaten van een samenwerkingsproject ruim verspreiden als er
geen intellectuele-eigendomsrechten kunnen worden ontleend.
Hoogte van de projecttoeslag
    De hoogte van de projecttoeslag is 25% van de private bijdragen gedurende de projectperiode
(meerjarig).
    Over de eerste € 20.000 van de private bijdrage van een deelnemer is de projecttoeslag niet
25% maar 40%.
    Deze eerste € 20.000 private bijdrage per deelnemer mag ook in natura zijn, voor de rest telt
alleen cash als private bijdrage.
    De private bijdrage mag niet direct of indirect afkomstig zijn van een onderzoeksorganisatie,
NWO, KNAW of van de overheid.
Inzet van de projecttoeslag
    De projecttoeslag mag voor maximaal 50% worden ingezet voor activiteiten in het project die
industriële ontwikkeling betreffen. Voor activiteiten die experimentele ontwikkeling betreffen mag
maximaal 25% projecttoeslag worden ingezet. Voor activiteiten die fundamenteel onderzoek betreffen
mag maximaal 85% projecttoeslag worden ingezet. Daarbij gelden de definities van de EU voor
fundamenteel onderzoek, industriële ontwikkeling en experimentele ontwikkeling. Dit wordt vooraf
getoetst.
    De subsidiabele kosten berekent u volgens het EZ-kaderbesluit.
    Een deel van het project moet privaat gefinancierd worden, in cash of in natura. Die private
financiering is minimaal 50% voor activiteiten in het project die industriële ontwikkeling betreffen.
Activiteiten die experimentele ontwikkeling betreffen moeten minimaal 75% privaat gefinancierd
worden. Activiteiten die fundamenteel onderzoek betreffen moeten minimaal 15% privaat gefinancierd
worden.
    De projecttoeslag wordt ingezet in het samenwerkingsproject.
Inzet van projecttoeslag voor innovatieactiviteiten
    Het TKI zal van de toeslag 25% gebruiken voor Programmamanagement, innovatiemakelaars,
netwerkactiviteiten, masterclasses, workshops, conferenties of het delen of uitwisselen van informatie
via een website om kennisdeling en netwerking tussen MKB-ondernemers te bevorderen, en het
ophogen van het MIT budget voor valorisatie. Uw PPS gaat hier mee akkoord, zoals blijkt uit de
samenwerkingsovereenkomst (voorbeeld op de website TKI).
Regels rond de aanvraag
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    De verschuldigdheid van de private bijdrage in de projectperiode moet blijken uit de
samenwerkingsovereenkomst. Verder onderbouwing van de private bijdrage is niet nodig.
    Een kopie van de ondertekende samenwerkingsovereenkomst moet meegestuurd worden met
de aanvraag.
    De private bijdrage mag niet opgevoerd worden in een aanvraag voor programmatoeslag.
Plichten van de PPS
    Jaarlijks dient aan het TKI gerapporteerd te worden. Er moet aangetoond kunnen worden hoe a.
de TKI-toeslag wordt aangewend voor het uitvoeren van het samenwerkingsproject en
b. waarin de wijze wordt vastgelegd waarop participanten van het samenwerkingsproject omgaan met
intellectueel eigendom dat voorkomt uit het project.
    De PPS moet jaarlijks rapporteren: over de mate van realisatie van het project en meer in het
algemeen over de afwijkingen van het project en over de activiteiten en doelen voor het eerstvolgende
jaar.
    Het aanleveren van actuele informatie over het samenwerkingsproject zodat het TKI dit kan
publiceren. Denk hierbij aan een beschrijving van het onderzoek, de deelnemende ondernemers en
onderzoeksorganisaties en de planning en voortgang.
Regel specifiek voor de landbouwsector
    De gemeenschappelijke ordening van de landbouwproducten moet in acht genomen worden.
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