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Impuls
Structuurversterking en ontwikkeling van de Zeeuwse 
economie

Impuls is een NV met aandeelhouders / financiers

Aandeelhouders zijn dat voor het algemene Zeeuwse belang!

Provincie Zeeland
Zeeuwse 

gemeenten

Ministerie EZ

SER Zeeland

Bedrijven Dow, 
ABN AMRO, 
Rabobank

Kennisinstellingen



Wat doet Impuls?

• Naar Zeeland halen van bedrijven, begeleiden vestiging

• Promoten van Zeeland als vestigingsregio

Invest in Zeeland

• Aanjagen Ondernemerschap, Innovatie en Groei
• Ondersteunen van innovatieve (startende) ondernemingen 

Innovatiefinanciering

• Stimuleren innovatie, verbinden partijen, aanjagen projecten 
en clustervorming Zeeuwse topsectoren

Business Development



Doel: Innovatiefinanciering
Bouwen aan de toonaangevende Zeeuwse bedrijven van 
morgen

Door:

- Versterken van bestaande bedrijven in Zeeland

- Creëren en aantrekken nieuwe startups/ bedrijven

Met focus op innovatie, groei en ondernemerschap



Dienstverlening 
voor Zeeuwse innovatieve starters en mkb bedrijven

Financiering

Vouchers

Subsidies

Leningen

Participaties

Faciliteiten

Huisvesting

Events

Profilering

Community

Netwerk

Partners

Informals

Experts

Alumni

K&I netwerken

Onderzoek

Onderzoeksv.

Kenniscreatie

Marktkennis

Monitoring

Programma’s

Bootcamp

Kickstart

Accelerator

Groei

Verticals



Rol Impuls bij innovatiefinanciering

Innovatiesubsidies, programma’s en fondsen

• Eerste aanspreekpunt en klankbord - vraagsturing

• Verbinden met relevante partijen

• Aanjagen subsidieregelingen - MIT Zuid, OPZuid, Interreg

• Aanscherpen financieringsaanvragen en businesscases

• Uitvoering voucherregeling financieringsplannen

• Uitvoering tweetal innovatiefondsen - InnoGo! en ZPF

• Uitbouwen financieringsketen en grensoverschrijdend netwerk



Aandachtspunten innovatiesubsidies

• Innovatief product, proces of dienst met meerwaarde

• Beschrijf de innovatie 

• Duidelijke omgevingsanalyse

• Beschrijf de risico’s 

• Consortium met toegevoegde waarde

• Gedegen projectplan met solide business case

Algemene opmerkingen:

• Subsidies zijn een middel, niet doel op zich (katalysator)

• Afstemming Provincie, Impuls en Programmamanagement

• Let op openstellingen: OPZuid en MIT Zuid R&D



Innovatiefinanciering is maatwerk!
Impuls denkt graag mee.

Bedankt voor jullie aandacht
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ONTWIKKELINGEN MET IMPACT

Digitale

transformatie
raakt elke organisatie met mondiale

Snelheid 
verkort levenscyclus

concurrentie

groeibedrijven

NL banenmotor in

ecosystemen

open, in regionale

Innovatie is steeds 
meer

Innovate or die

stagneert

1 2 3 4





Economische structuurversterking 
Zeeland

Subsidie voor:

1). Organiserend vermogen (K&I) - 50% subsidie, min. € 15.000 / max. € 50.000 

2). Haalbaarheidsonderzoeken - 50% subsidie, max. € 50.000 

3). Demonstratieprojecten - 40% subsidie, max. € 200.000 

• K&I Netwerken – versterken robuuste netwerken in de topsectoren

• Consortia - aanvragen indienen voor haalbaarheidsonderzoeken en 
demonstratieprojecten voor innovatieve producten, processen of diensten;

• In de sectoren: industrie en maintenance, havens en logistiek, agro- en seafood, 
water en energie, vrijetijdseconomie en zorg.

• Op de volgende thema’s: Energietransitie, circulaire economie, biobased economy, 
ICT, human capital en vestigingsklimaat.



Economische structuurversterking 
Zeeland

• Openstelling K&I Netwerken gehele jaar door

• Beschikbaar budget 2018: € 200.000

• Middelen uit Campus Zeeland

• Openstelling ZiS aanjaagregeling (tender 20 april gesloten)

• Beschikbaar budget: € 1.000.000
(Haalbaarheid € 200.000 en Demonstratieprojecten € 800.000)

• Middelen uit Rijk, Provincie Zeeland en Zeeuwse Gemeenten 

• Nieuwe tender najaar 2018 ????





Innovatiesubsidies MKB Zeeland – MIT Zuid

• Haalbaarheidsprojecten (technisch en economisch)
40% van de subsidiabele kosten, max. € 25.000
Inmiddels gesloten 

• R&D samenwerkingsprojecten (onderzoek en ontwikkeling) 
Samenwerking tussen min. 2 MKB ondernemers
35% van de subsidiabele kosten, max. € 350.000

O.b.v. een tender (gerangschikt op basis van kwaliteit)
Openstelling 2 juli en sluiting op 6 september.

• https://www.stimulus.nl/mit-zuid/

https://www.stimulus.nl/mit-zuid/


Innovatiesubsidies MKB Zeeland – OP Zuid

• Valorisatievermogen MKB (1B2 call) 
Grotendeels experimentele ontwikkeling

Individueel: 25% van de subsidiabele kosten, max. € 200.000

Samenwerking tussen min. 2 MKB ondernemers
35% van de subsidiabele kosten, max. € 750.000

O.b.v. een tender (gerangschikt op basis van kwaliteit)
Openstelling 1 juni 2018

• https://www.stimulus.nl/opzuid/

https://www.stimulus.nl/opzuid/


Zeeland Financial Matching
Zeeland FM adviseert de Zeeuwse ondernemers uit het mkb, die de kans op 
financiering  willen vergroten, maar moeite hebben met het opstellen van hun 
financieringsvraag. 

Voor wie is het bedoeld?

• Voor Innovatieve ondernemers en MKB met groeipotentie;

• Ondernemers met minder dan 250 medewerkers.

Wat betekent het concreet

• Op basis van een intake gesprek wordt het bedrijf voorgesteld aan een externe 
adviseur

• 50% korting op financiële begeleiding door adviseur (tot een max. van € 2.500). 

• Revolverend van opzet: bij een geslaagde financieringsvraag wordt de ondernemer 
gevraagd (een deel van) de voucher terug te betalen. 

Meer informatie: 
https://www.impulszeeland.nl/nl/showcases/ZeelandFM

https://www.impulszeeland.nl/nl/showcases/ZeelandFM


InnoGo!
Wat is het? 

• InnoGo! ondersteunt innovatieve startende en mkb-ondernemers uit de Zeeuwse 
topsectoren

• door  financiering (persoonlijke lening), coaching en begeleiding aan te bieden, met 
daarbij een sterk netwerk en het delen van kennis.

Voor wie is het bedoeld? 

• Startende technisch innovatieve ondernemer, korter dan 5 jaar ingeschreven bij de KvK

• Startende en mkb-ondernemers uit de Zeeuwse topsectoren met niet meer dan 100 
medewerkers

• Het gaat om een nieuwe technische vinding of nieuwe toepassing van bestaande 
technologie

• In Zeeland gevestigde of te vestigen onderneming 

Wat betekent het concreet?
InnoGo! begeleidt de (startende) ondernemers tot het moment dat zij een financieel 
haalbaar businessplan hebben (inclusief een werkend prototype indien van toepassing). 

Financiering: InnoGo! biedt risicodragend kapitaal in de vorm van een 
persoonlijke lening of lening aan een BV van max. € 100.000,-.

Meer informatie: www.innogo.org

http://www.innogo.org/


Zeeuws Participatiefonds (ZPF)

• Innovatieve en/of snelgroeiende bedrijven met een substantiële impact op de 
Zeeuwse economie en werkgelegenheid (risicokapitaal)

• Fasen: ontwikkel, groei

• Solide businesscase en (door externe deskundige opgesteld/ getoetst) 
businessplan

• Focus op Zeeuwse topsectoren, hiernaast NL Topsectoren

• Investeringsbedrag 150.000 – 1.000.000 (met hoge uitzondering), boven 250.000 
gelden aanvullende eisen zoals aanvullende due diligence en co-investeerder.

• Geen horeca, detailhandel, vastgoed, terughoudend m.b.t. B-t-C.

• Meer informatie: http://www.zeeuwsparticipatiefonds.nl/

http://www.zeeuwsparticipatiefonds.nl/

