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Doel 

Het doel van de subsidieregeling Maritieme Innovatie Impuls Projecten (MIIP) is om 

het maritieme bedrijfsleven te ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe kennis 

of producten. De projecten zijn bedoeld om maritieme innovaties een financiële 

impuls te geven door een eerste haalbaarheidsonderzoek1 uit te voeren. Projecten 

moeten aansluiten bij één van de vier thema’s uit het Kennis en Innovatie Convenant 

(KIC). De projecten worden beoordeeld naar de beoogde bijdrage aan realisatie van 

die doelstellingen. Ook moet er rekening worden gehouden met het 

toekomstperspectief, het mogelijke vervolgtraject gecombineerd met de kwaliteit en 

breedte van het samenwerkingsverband.  

De MIIP-regeling wordt jaarlijks georganiseerd door de Innovation Council (IC) van 

Nederland Maritiem Land (NML) in samenwerking met het Ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat. De MIIP-regeling is toegankelijk voor alle betrokken 

partijen in het maritieme cluster, ongeacht of ze zijn aangesloten bij de IC van NML.  

 

Uitgangspunten 

✓ MIIP zijn toegankelijk voor alle betrokken partijen in de maritieme sector, 

ongeacht of zij zijn aangesloten bij de IC. 

✓ MIIP worden in het kader geplaatst van de doelstellingen van het KIC en primair 

beoordeeld naar hun bijdrage aan de realisatie van die doelstellingen. 

✓ De subsidie wordt alleen ingezet voor haalbaarheidsstudies ter voorbereiding van 

onderzoeksactiviteiten.  

✓ Er dient altijd sprake te zijn van samenwerkingsverbanden en/of de vorming 

daarvan. De breedte en de kwaliteit (kennis en toepassingsgerichtheid) daarvan is 

mede punt van beoordeling, waarbij de deelname van Mkb’ers van groot belang 

wordt geacht. 

✓ Innovatie-impulsgeld wil impliciet zeggen dat er een vervolg wordt beoogd. Het 

uitzicht daarop is mede punt van beoordeling. 

✓ MIIP zijn niet bedoeld voor het krijgen van extra geld voor al lopende projecten. 

Het gaat om het opstarten van nieuwe initiatieven. 

 

Procedure 

Indiening voorstellen 

✓ In oktober voorafgaand aan het projectjaar wordt sectorbreed ruchtbaarheid 

gegeven aan de mogelijkheid om projectvoorstellen in te dienen, namelijk: 

o Via de IC van NML. 

o De nieuwsbrief van NML. 

 
1 “Haalbaarheidsonderzoek”: het onderzoek en de analyse van het potentieel van een project, met als doel de 

besluitvorming te ondersteunen door objectief en rationeel de sterke en de zwakke punten van een project, de 

kansen en risico's in kaart te brengen, waarbij ook wordt aangegeven welke middelen nodig zijn om het project te 

kunnen doorvoeren en wat uiteindelijk de slaagkansen zijn (AVGG, artikel 2, lid 87). 

 



 

 

                       
                              

o De website van NML. 

o De sociale mediakanalen van NML. 

Hierbij worden het format indienen projectvoorstel, format begroting, en de 

algemene voorwaarden meegestuurd of ernaar gelinkt.  

✓ Uiterlijk 31 december, voorafgaande het nieuwe projectjaar, kunnen 

geïnteresseerden zoveel projectvoorstellen indienen als zij willen, mits deze aan 

de gestelde criteria voldoen.  

✓ De ingediende projectvoorstellen worden door de coördinator getoetst op 

compleetheid en voorzien van een volgnummer. Incomplete voorstellen worden 

niet geaccepteerd.  

✓ Indieners ontvangen een ontvangstbevestiging.  

Goedgekeurde voorstellen 

✓ Binnen een week na de eerste IC-vergadering in het projectjaar worden de 

projecten die voor subsidie in aanmerking komen via de email geïnformeerd.  

✓ De projectleider van het goedgekeurde voorstel vult het NML formulier “gegevens 

MIIP” in vóór 1 april. Hierbij moeten alle velden worden ingevuld.  

Afgekeurde voorstellen 

✓ Binnen een week na de eerste IC-vergadering in het projectjaar worden de 

indieners van de afgekeurde voorstellen via de email geïnformeerd over het niet 

ontvangen van de subsidie en de afwijzigingsredenen. 

Looptijd MIIP 

✓ De startdatum van de MIIP is 1 maart.  

✓ De looptijd van een MIIP is maximaal 1 kalenderjaar.  

 

Beoordeling van de projecten 

Ranking 

✓ Alle projectvoorstellen worden beoordeeld in de IC. 

✓ De MIIP coördinator stuurt de IC tenminste twee weken voor de eerste 

vergadering van het jaar de ingediende projectvoorstellen met een 

rankingformulier. 

✓ De leden van de IC kunnen per organisatie maximaal 15 punten verdelen over de 

ingediende projecten. Elke organisatie heeft één stem. Er geldt een maximum van 

5 punten per projectvoorstel.  

✓ De leden van de IC hanteren de volgende beoordelingscriteria: 

1. Kwalitatieve en innovatieve bijdrage aan verwezenlijking van de doelstellingen 

van de Maritieme onderwerpen die door de TKI Maritiem zijn ingebracht in het 

Kennis en Innovatie Convenant (KIC). De thema’s zijn:  

✓ Towards Zero Emissions 

✓ Blue Growth 

✓ Digital & Autonomous Shipping 



 

 

                       
                              

✓ Safety (Scheepvaartveiligheid) & Security (Maritieme hightech voor een 

veilige zee) 

2. In hoeverre is het project een echte innovatie impuls: is er perspectief op een 

vervolgtraject? Geen extra financiering van al lopend werk. 

3. Kwaliteit en breedte van het samenwerkingsverband. 

Deze criteria wegen even zwaar.  

✓ De coördinator telt de punten op elkaar en plaatst daarna de voorstellen in 

volgorde n.a.v. de ranking.  

✓ Projecten met de meeste punten worden geselecteerd voor subsidiëring, tot het 

budget volledig gebruikt is.  

✓ Wanneer projecten niet volledig meer kunnen worden gesubsidieerd, kan het 

Council een lager percentage dan 50% vaststellen (of een kleiner subsidiebedrag 

dan gevraagd ter beschikking stellen).  

✓ Bij staken van stemmen (onvoldoende subsidie om gelijk eindigende projecten te 

honoreren) beslist de councilvoorzitter. 

Vergaderingen 

✓ In de eerste IC-vergadering van het kalenderjaar wordt de ranking voor het 

huidige jaar vastgesteld.  

✓ In september wordt de IC (schriftelijk) geïnformeerd over de voortgang van de 

MIIP’s.  

✓ Begin november wordt een oproep gedaan voor het indienen van 

projectvoorstellen voor het volgende jaar. 

✓ De MIIP coördinator informeert het Bestuur van NML tijdens de eerste 

vergadering van het jaar over de projectresultaten van het voorbije jaar.  

 

Voorwaarden projectvoorstel 

✓ Projectvoorstellen moeten worden ingediend volgens het NML-format. 

Voorstellen die niet in het format zijn geschreven, worden niet geaccepteerd. 

✓ Projectvoorstellen moeten worden voorzien van letters of support waarin wordt 

aangegeven dat zij voldoende commitment hebben van de opgegeven 

samenwerkingspartners. Letters of support worden ook voorzien van dat 

projectpartners niet in financiële moeilijkheden zijn, zoals bedoel in artikel 2, 

onder punt 18, van de AGVV. Evenals dat er geen bevel tot terugvordering uitstaat 

als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onderdeel a van de AVGG. 

✓ Ingediende projecten kunnen maximaal 50% van de projectkosten aan subsidie 

krijgen met een maximum van € 30.000,- (excl. BTW). Het beschikbare bedrag 

voor de projecten is per jaar € 256.500,-. 

✓ De uurtarieven die worden gehanteerd zijn: 

o €65 voor junior kenniswerkers 

o €85 voor senior kenniswerkers 

o €95 voor projectleiders. 



 

 

                       
                              

Alleen loonkosten van direct personeel dat omzet genereert kunnen worden 

opgegeven (directie en personeel in staffuncties zijn uitgesloten)  

✓ De kosten van gebruiksmaterialen en van het huren van testfaciliteiten van 

kennisinstellingen worden als subsidiabele kosten aangemerkt. Investeringen in 

apparatuur niet. 

✓ Reiskosten bedragen niet meer dan €0,19/km. 

 

Rapportage en publicatie 

Wijzigingen 

✓ Elke wijziging binnen het project zoals het wijzigen van de penvoerder of 

contactgegevens en opgelopen vertragingen moeten via het wijzigingsformulier 

worden ingevuld. Het formulier kan worden aangevraagd bij de MIIP coördinator. 

Tussenrapportage 

✓ De tussenrapportage moet vóór 1 september worden ingediend bij de MIIP 

coördinator. 

✓ Het format voor de tussenrapportage wordt door de MIIP coördinator 

aangeleverd. Enkel tussenrapportages in het NML-format worden geaccepteerd.  

✓ In de tussenrapportage wordt de voortgang per projectonderdeel gerapporteerd 

en vergeleken met het projectplan. Eventuele knelpunten worden benoemd met 

de daarop te nemen acties. Eventuele afwijkingen t.o.v. het voorstel worden 

gemotiveerd. Verder wordt aangegeven wat in de volgende rapportageperiode, 

respectievelijk tot de einddatum nog zal worden gedaan.  

Eindrapportage 

✓ De eindrapportage moet uiterlijk 1 april worden ingediend bij de MIIP 

coördinator. 

✓ Het format voor de eindrapportage wordt door de MIIP coördinator aangeleverd. 

Enkel rapportages in het NML-format worden geaccepteerd.  

✓ De eindrapportage bestaat uit het volgende: 

o Een inhoudelijk rapport waarin verloop en eindresultaten, maar ook het 

beoogde vervolgtraject en de haalbaarheid van het gesubsidieerde project zijn 

vastgelegd.  

o Een procesbeschrijving met een verantwoording van de door deelnemende 

partijen uitgevoerde werkzaamheden.  

o Een gespecificeerde opgave van alle rechtstreeks aan het project toe te 

rekenen werkelijk gemaakte kosten, opgesteld conform de door u ingediende 

begroting. Inclusief getekende urenstaten, facturen en betalingsbewijzen. 

o De eindafrekening en verantwoording voor de uitvoering van het MIIP. 

o Getekende urenstaten door de penvoerder en samenwerkende partijen. 

✓ De MIIP coördinator beoordeelt binnen 1 week op compleetheid van de 

eindrapportage. Indien de rapportage incompleet is, krijgt de projectleider max. 3 



 

 

                       
                              

weken de gelegenheid om de eindrapportage te corrigeren. Indien dit niet 

gebeurd, dan kan de IC besluiten de subsidie vervallen te verklaren. 

✓ De inhoudelijke eindrapportage dient publiek toegankelijk te zijn, door onder 

meer publicatie op minimaal de website van NML, een of meerdere publiek 

toegankelijke websites, een te raadplegen (papieren) document, een artikel in een 

maritiem technisch tijdschrift o.i.d. en/of een voor de sector toegankelijke 

presentatie. 

 

Financiën 

✓ Na toekenning van de subsidie ontvangen wij graag een factuur voor 75% van de 

toegekende subsidie. De toegekende subsidie is een nettobedrag. Bij facturatie 

dient u de factuur te voorzien van BTW.  

✓ De factuur wordt uiterlijk 30 april voldaan. 

✓ Aan de hand van de eindrapportage kunt u de resterende kosten declareren 

middels een factuur. De factuur wordt voldaan nadat de externe accountant heeft 

verklaart dat de financiële eindrapportage aan alle voorwaarden voldoet en er 

geen afwijkingen zijn vastgesteld en nadat EZK de resterende 20% heeft 

uitgekeerd (oid).  

✓ Gemaakte kosten voor de startdatum van het project, komen niet voor subsidie in 

aanmerking. 

✓ De facturen moeten worden voorzien van uw MIIP-nummer (deze wordt bij 

toekenning van de subsidie aan u doorgegeven). Indien deze niet wordt vermeld, 

wordt de factuur niet in behandeling genomen. 

✓ Indien het projectvoorstel door EZK wordt afgekeurd, dan komt u niet langer in 

aanmerking voor de bevestigde subsidie.  

✓ Indien er niet aan de gestelde voorwaarden (zoals het tijdig aanleveren van de 

nieuwsberichten, tussenrapportage, eindrapportage, urenverantwoording, 

webinar etc.) wordt voldaan, dan kan NML besluiten om de subsidie geheel of 

gedeeltelijk terug te vorderen. 

✓ Ter zake van de loonkosten dient door middel van een urenadministratie 

vastgestelde urenverantwoording aanwezig te zijn. De urenstaten zijn per 

medewerker (consortium) gespecificeerd waarbij de medewerker wordt 

aangeduid als junior, senior of projectleider. Indien getekende urenstaten 

ontbreken, dan dient u het voorschot terug te betalen.  

✓ Facturen voor inhuur derden en overige kosten moeten worden toegevoegd aan 

de eindrapportage. Tevens moeten betalingsbewijzen van de betreffende 

facturen worden aangeleverd. Indien de facturen en betalingsbewijzen niet 

worden aangeleverd, dan dient u het voorschot terug te betalen.  

 

Communicatie 

Op de website van NML wordt een overzicht gegeven van alle gefinancierde 

projecten. Per project wordt alle relevante informatie gedeeld zoals (tussentijdse) 



 

 

                       
                              

nieuwsberichten, informatie gedeeld in de webinar, de voortgangsrapportage, de 

eindrapportage etc. 

In de NML-nieuwsbrieven wordt regelmatig aandacht besteed aan individuele 

projecten. Projectleiders verzorgen ook eigen communicatie om resultaten te 

verspreiden door middel van onder andere (wetenschappelijke) publicaties, 

presentaties, rapporten, en workshops. 

In de Maritieme Week, begin november, wordt door alle MIIP een webinar 

georganiseerd.  

De resultaten van het project dienen voor een ieder zonder onderscheid kosteloos 

toegankelijk te zijn, en mogen geen individuele bedrijven bevoordelen.  

 

Wat moet de penvoerder aanleveren? 

✓ MIIP-formulier met benodigde gegevens voor de website van NML 

✓ 2 nieuwsberichten (voorjaar en najaar) 

✓ Facturen (75% en resterende bedrag) 

✓ Informatie over de webinar die in de Maritieme Week wordt georganiseerd 

✓ Voortgangsrapportage 

✓ Gepubliceerde externe nieuwsberichten  

✓ Eindrapportage 

✓ Financiële eindrapportage inclusief getekende urenstaten, facturen en 

bijbehorende betaalbewijzen 

 

Tijdspad 

✓ Aanleveren formulier MIIP’s vóór 1 maart a.s. 

✓ Aanleveren nieuwsbericht over uw project vóór 1 juni a.s.  

✓ Aanleveren factuur 75% van de projectkosten o.v.v. uw MIIP-nummer vóór 1 juni 

a.s. 

✓ Aanleveren tussentijdse rapportage (in Word format) vóór 1 september a.s. 

✓ Aanleveren nieuwsbericht over uw project vóór 1 december a.s.  

✓ Aanleveren achtergrondinformatie activiteit Maritieme Week vóór 15 oktober a.s.  

✓ Aanleveren eindrapportage (in Word format) en financiële eindrapportage (in 

Excel format) incl. getekende urenstaten, facturen en betalingsbewijzen uiterlijk 1 

april a.s. 

✓ Aanleveren factuur resterende bedrag o.v.v. uw MIIP-nummer samen met 

financiële eindrapportage. 

 

Contactgegevens NML 

Algemeen  MIIPs@maritiemland.nl 

Coördinator MIIP’s Nathalie Nipius 

nathalie@maritiemland.nl 

Communicatie Vincent Verweij 

mailto:MIIPs@maritiemland.nl
mailto:nathalie@maritiemland.nl


 

 

                       
                              

vincent@maritiemland.nl 

Financiën Ghazaleh Ghandi-Sehat 

ghazaleh@maritiemland.nl  
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