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De NIOF 2010
De NIOF is bedoeld voor MKB-onderne-
mingen in de drie noordelijke provincies 
en ondersteunt verschillende soorten pro-
jecten (tussen haakjes het maximum aan 
kosten waarover subsidie wordt verleend 
en het maximum subsidiebedrag dan wel 
aantal aanvragen per jaar).
•  Inhuren van extern advies (€ 100.000 

per aanvraag; maximaal € 100.000 
 subsidie per kostensoort per jaar).

•  Implementatie van een ontwikkelings-
traject (€ 250.000 per aanvraag; maxi-
maal twee aanvragen per jaar).

•  In dienst nemen van een kennisdrager 
(€ 50.000 per aanvraag; maximaal één 
aanvraag per jaar).

•  Deelneming aan buitenlandse beurzen 
(€ 20.000 per aanvraag; maximaal twee 
aanvragen per jaar).

Extern advies
De NIOF kan ondersteunen in de advies-
kosten van een externe deskundige. Het 
gaat hier nadrukkelijk niet om uitvoerings- 
of begeleidingskosten. Ook websites en 
administratieve softwarepakketten zijn 
uitgezonderd. Het SNN onderscheidt de 
volgende kostensoorten:

•  Ontwikkelingsproject: ontwikkeling van 
nieuw product, dienst, werkwijze of 
systeem (inclusief het bouwen van een 
prototype).

•  Strategisch marketingplan: maken of 
herzien van een beleidsplan voor de 
afzet.

•  Marktverkenning: onderzoek naar de 
afzetmogelijkheden van een product of 
dienst.

•  Haalbaarheidsonderzoek: onderzoek 
naar de technische of bedrijfseconomi-
sche mogelijkheden voor en gevolgen 
van een nieuw product, dienst of werk-
wijze. In feite betreft dit een vroegtij-
dige evaluatie van een zakelijk idee om 
te achterhalen of verdere plannen de 
moeite waard zijn.

•  Bedrijfsovername: economisch haalbaar-
heidsonderzoek of strategisch advies 
betreffende de overname (en voortzet-
ting!) van een operationele onderneming 
in Fryslân, Groningen of Drenthe.

Let op: bij een ontwikkelingsproject gelden 
twee uitzonderingen op de genoemde 
voorwaarden:
•  bij een prototype kunt u behalve externe 

advieskosten ook materiaal kosten mee-
nemen;
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De provincies Groningen, Fryslân en 
Drenthe hebben hun bestuurlijke 
krachten gebundeld in het Samen-
werkingsverband Noord-Nederland 
(SNN). Kerntaak van het SNN is het 
versterken van de ruimtelijk- 
economische structuur van Noord-
Nederland. Dat doen we onder andere 
door het uitvoeren van de NIOF 2010 
regeling.   



Deelneming aan buitenlandse beurzen
Ten slotte subsidieert de NIOF kosten van 
deelname met een stand aan een voor de 
onderneming nieuwe buitenlandse beurs:
•  Subsidiabel zijn de kosten van stand-

bouw door derden en standhuur, het 
huren van een standplaats, het laten 
maken van presentatiemateriaal, de 
huur van audiovisuele middelen, alsmede 
de kosten van ingehuurde sprekers en 
de kosten van transport en opslag door 
derden.

•  Er kan slechts subsidie worden verleend 
voor een beurs waaraan de onderne-
ming voor de eerste keer deelneemt.

Voorwaarden
•  De  minimale subsidiabele kosten bedra-

gen € 7.500 voor extern advies, € 12.500 
voor implementatie, € 14.500 voor ken-
nisdragers en € 2.500 voor beursbezoe-
ken

•  Enkele categorieën ondernemingen, 
 zoals de primaire sector, zijn van de 
NIOF uitgesloten. 

•  met een samenwerkingsovereenkomst 
kunnen meerdere ondernemingen 
(cluster) een aanvraag indienen voor hun 
eigen aandeel in de externe kosten van 
een gezamenlijk project.

Implementatie ontwikkelingstraject
Behalve ontwikkeling wil de NIOF ook 
kosten subsidiëren die gemoeid zijn met 
investeringen in duurzame bedrijfsuitrus-
ting als deze op grond van een uitgevoerd 
ontwikkelingsproject wordt gebouwd. Dit 
betekent dat alleen investeringen in aan-
merking komen die voortvloeien uit een 
ontwikkelingsproject waarvoor eerder een 
NIOF-subsidie of S&O-verklaring (besluit 
speur- en ontwikkelingswerk, verstrekt 
door SenterNovem) is verstrekt.

Kennisdrager
Daarnaast subsidieert de NIOF ook loon-
kosten van personen die kennis van een 
HBO- of WO-opleiding aanwenden voor: 
•  het verrichten van fundamenteel (alge-

meen wetenschappelijk) of industrieel 
onderzoek (gericht op ontwikkeling van 
een nieuw product, proces of dienst).

•  uitvoeren van experimentele ontwik-
keling (de ontwikkeling van een nieuw 
product, proces of dienst).
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•  De subsidiepercentages en onder- en 
bovengrenzen kunnen jaarlijks wijzigen.

•  Zowel de categorieën als de percentages 
en de onder- en bovengrenzen worden 
daarom aan het begin van elk jaar in 
een uitvoeringsbesluit op onze website 
gepubliceerd.

•  Er kan een voorschot worden uitgekeerd 
wanneer ten minste 50% van de subsi-
diabele kosten zijn gemaakt en betaald.

Aanvraag indienen
Leest u voor het indienen van een aan-
vraag zorgvuldig de voorwaarden van de 
NIOF-regeling. De gehele tekst van de 
regeling is te vinden in een aparte bro-
chure. Zowel de brochure als het aan-
vraagformulier is te downloaden van onze 
website www.snn.eu/niof2010. Let u bij 
het indienen in elk geval op de termijn: een 
(pro forma) aanvraag moet door ons zijn 
ontvangen binnen vier weken na het aan-
gaan van de eerste verplichting. Dit is de 
(mondelinge of schriftelijke) overeenkomst 
met de externe deskundige, een leveran-
cier of de kennisdrager.
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www.snn.eu
Adres
SNN Uitvoeringsorganisatie 
Laan Corpus den Hoorn 200 
Postbus 779, 9700 AT  Groningen
T 050 522 49 00

Aan de inhoud van 
deze brochure kunnen 
geen rechten worden 
ontleend.


