
Innovaties in Noord-Brabant
MIT Zuid-regeling helpt bedrijven bij ontwikkeling OVERZICHT MIT ZUID

VOORBEELDEN VAN MIT  
ZUID-PROJECTEN IN NOORD-BRABANT

BREDA VUGHT 

EINDHOVEN

Synple

Synple heeft als doel om logistieke 
samenwerking eenvoudig te maken. Van al het 
vrachtverkeer op de Nederlandse wegen rijdt 
op dit moment tussen de 25% (lange afstand, 
internationaal) en de 50% (kortere afstanden, 
nationaal) van de wagens leeg over de weg. 
Synple heeft de oplossing: minder lege 
vrachtwagens door het combineren van 
vrachtritten op basis van relatief eenvoudige 
logistieke data.

Totaal subsidie: €50.000,-

synple.eu

BOON 

BOON foodconcepts is een jong foodbedrijf uit 
’s-Hertogenbosch dat zich richt op de ontwikkeling 
en het vermarkten van innovatieve, gezonde en 
lekkere peulvruchtspecialiteiten. Het bedrijf wil 
keten innovatie realiseren, waarbij nieuwe/vergeten 
peulvruchtensoorten worden geteeld met een 
aanmerkelijk hoger eiwitgehalte, met name groene 
eiwitten. Daarmee levert BOON een positieve 
bijdrage aan een duurzamere eiwittransitie. 

Totaal subsidie: €30.000,-

www.boonbonen.nl

Totaal subsidie: €197.860,-

www.vree.world

Vree 

Vier innovatieve organisaties uit Zuid-Nederland 
slaan bij dit project de handen ineen om virtual 
reality naar de volgende stap te tillen. Het project 
richt zich met name op situaties waarbij twee 
gebruikers zich in één virtual reality-omgeving 
bevinden: multiplayer. Tot op heden is het niemand 
gelukt om virtual reality in zo’n multiplayer-
omgeving plaats te laten vinden. Als het doel van 
dit project bereikt wordt, zou je hiermee 
bijvoorbeeld een operatie kunnen simuleren.

Totaal: €8,9 miljoen

2015

65
haalbaarheids- 

projecten

38
R&D-samenwerkings- 

projecten

Totaal: €10,9 miljoen

2016

72 
haalbaarheids- 

projecten

38 2
R&D-samen- 

werkingsprojecten
Innovatieadvies-

projecten

2017

In 2017 is er €10,5 miljoen beschikbaar voor 
mkb-innovatie. Aanvragen kan via stimulus.nl.  
De subsidies zijn bedoeld voor projecten die  
gericht zijn op:

•  het verkrijgen van een innovatieadviesdienst 
(vanaf 11 april 2017);

•  het uitvoeren van een haalbaarheids project 
(vanaf 11 april 2017);

•  het uitvoeren van een samenwerkingsproject 
op het gebied van onderzoek en ontwikkeling 
(vanaf 3 juli 2017).

Beschikbaar: €10,5 miljoen

Bron: www.stimulus.nl

De MIT Zuid-regeling stimuleert innovatie bij het mkb. Bedrijven kunnen via de regeling 

financiering krijgen voor inwinnen van advies, uitvoeren van haalbaarheidsonderzoek en 

samenwerkingsprojecten. De drie Zuid-Nederlandse provincies en het Rijk dragen ieder de 

helft bij aan het budget.


