
De subsidieregelingen voor de stimulering van innovaties zijn op  

8 oktober open gegaan. Ze vormen een onderdeel van het herstel- 

maatregelenpakket van de provincie, Lok op 1: No en Moarn.  

Ondernemers en organisaties kunnen een bijdrage aanvragen voor  

het ontwikkelen, leveren of investeren in een innovatief project. 

Subsidie in het kader van de innovatiematrix is tot en met 6 november 

2020 aan te vragen. Voor de overige regelingen duurt de aanvraag- 

periode tot en met 1 februari 2021.

Innovatiematrix 

Met deze regeling kun je subsidie aanvragen voor de ontwikkeling van innovatieve 

projectplannen en ideeën die bijdragen aan de brede welvaart van Fryslân. Naast deze 

subsidie word je aan een buddy van Ynbusiness gekoppeld en presenteer je je idee aan 

de Friese innovatiematrixtafel. Aan deze tafel zitten verschillende experts die je helpen 

je idee een stap verder te brengen. 

Per innovatief idee is € 2.500 beschikbaar. Totaal budget: € 150.000. 

Nieuwe economie challenge 

Wil je een innovatief idee verder ontwikkelen? Vraag dan subsidie aan in het kader van 

de regeling ‘nieuwe economie challenge Fryslân’. Zo kan de subsidie gebruikt worden 

om te investeren in kennis en materiaalkosten, om bijvoorbeeld een prototype te  

ontwikkelen. 

De subsidie bedraagt 70% van de totale subsidiabele kosten, met een maximum  

van € 10.000.

Toekomstgericht investeren 

Met deze regeling kun je subsidie aanvragen om innovatieve projecten te vermarkten. 

Ook kan de subsidie worden toegepast op innovatie in productie- en overige  

bedrijfsprocessen. 

De subsidie bedraagt 70% van de totale subsidiabele kosten, met een maximum  

van € 15.000 per project.

1.  Wanneer kom ik in aanmerking voor deze subsidie?  

Alle Friese KvK-geregistreerde organisaties kunnen een subsidie aanvragen  

bij de provincie Fryslân.

 

2.  Hoe hoog is de subsidie?  

De Innovatiematrix biedt per innovatief idee € 2.500. De overige regelingen bedragen 

70% van de totale subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000 of € 15.000.

3.  Waar mag ik de subsidie aan besteden?  

De subsidie is te gebruiken voor het ontwikkelen, leveren of investeren in een  

innovatief project. Een voorbeeld is het ontwikkelen van een prototype of de  

toepassing van innovatie op productie- en bedrijfsprocessen.

4.  Wat voor documenten moet ik aanleveren om in aanmerking te komen  

voor deze subsidie?  

Via de subsidiepagina van provincie Fryslân moeten in ieder geval de volgende  

documenten aangeleverd worden:  

- Een recent en actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel;  

- Ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring;  

- Overige documenten die opgevraagd worden.

5.  Wat voor verplichtingen zitten er aan deze subsidieregeling?  

Afhankelijk van de subsidie die je aanvraagt en ontvangt, zijn er de volgende  

verplichtingen:  

-  De gesubsidieerde activiteit moet binnen een jaar na de verzenddatum van  

het besluit zijn gerealiseerd;

 -  Het gesprek met de innovatiematrix-tafel moet zo snel mogelijk na  

de datum van subsidieverstrekking plaatsvinden; 

 - Op verzoek aantonen dat de activiteit conform aanvraag heeft plaatsgevonden.

Meer informatie of aanvragen? www.fryslan.frl/herstelpakket
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