Subsidie voor Proeftuin op de Noordzee aanvragen
Voor de kust van Den Haag, net buiten de haven van Scheveningen, komt een zeer
geavanceerd testgebied van 10 x 10 zeemijl. Bedrijven, universiteiten, MKB-ondernemers en
startups kunnen in dit gebied innovaties op open zee testen en demonstreren. Startups en de
mkb-ondernemers kunnen via de 'MKB Stimuleringsregeling Proeftuin op de Noordzee' een
subsidie aanvragen.
In de 'Proeftuin op de Noordzee' kunnen bedrijven uit de maritieme sector en de watersport ender zware
omstandigheden testen uitvoeren. Dlt 'slimste stukje Noordzee' is uniek in de wereld. Denk ender meer aan
boeien met sensoren voor het meten van wind, stroming en golven. Data warden real time naar de wal gestuurd
en verwerkt. Zo warden de nieuwste systemen ontwikkeld voor bijvoorbeeld autonoom varen, zeilsport en

technologie die drenkelingen onder water detecteert. Het testgebied bevindt zich vanwege de veiligheid buiten

het vaarwater van de beroepsvaart en richt zich met name op kleinschalige maritieme innovaties.

Om samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen uit te lokken en daarmee innovatie in het maritieme

cluster te stimuleren wordt in het kader van dit project een subsidieregeling uitgevoerd. MKB-bedrijven en ZZP
ers word en uitgenodigd om projectvoorstellen in te dienen. Deze projecten zijn gericht op de ontwikkeling,
realisatie en validatie van nieuwe producten, diensten en/of faciliteiten. lnitiatieven met marktpotentieel, die
positief bijdragen aan de economische en/of maatschappelijke kansen voor de regio Den Haag, kunnen met deze
regeling financieel warden ondersteund.
1. Doelstelling.
Deze subsidieregeling heeft als doel om nieuwe innovatieve, (maritieme) ideeen te stimuleren, bedrijfsvestigingen
in Den Haag van MKB 0 ers en ZZP 0 ers te stimuleren en werkgelegenheid te creeren ten goede van de regio.
2. Vereisten.
Voor aanvragers gelden een aantal harde eisen.
De aanvrager(s) voor het project zijn gevestigd in de regio, dan wel de resultaten van het project komen
aantoonbaar ten goede van de regio;
Het project maakt gebruik van de faciliteiten van de Proeftuin op de Noordzee' (schriftelijk toestemming
door middel van een gebruikersovereenkomst);
Noodzakelijke vergunning(en) zijn verkregen (indien van toepassing);
Het project wordt uitgevoerd binnen maximaal twaalf maanden na toekenning van de subsidie, doch
uiterlijk oktober 2023 ;
Halverwege rapporteert de subsidieontvanger over de tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden,
gemaakte kosten, aangegane verplichtingen en relevante uitingen van promotie en publiciteit.
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3. Beoordelingscriteria.
De beoordelingscriteria waarop de aanvraag beoordeeld wordt
Bijdrage aan de doelstellingen en de verdere opbouw van de infrastructuur van Proeftuin op de
Noordzee.
Bijdrage aan de economische ontwikkeling voor het maritieme cluster in de regio (vestiging,
arbeidsplaatsen, onderzoek, concurrentiepositie).
Bijdrage aan de economische ontwikkeling van het havengebied van Scheveningen (de vestiging van de
aanvrager in het havengebied van Scheveningen, de samenwerking met partners uit het havengebied of

de bijdrage aan de gemeentelijke prioriteiten voor het havengebied).

Bijdrage aan intensivering van de samenwerking tussen het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en (semi)
overheden binnen het maritieme cluster.
Bijdrage aan innovatie en valorisatie binnen het maritieme cluster (het product, de dienst of de te
ontwikkelen kennis is nieuw en onderscheidend van andere innovaties in dezelfde sector).
Ervaring met maritieme innovaties en het opereren onder moeilijke omstandigheden op de Noordzee.

4. Nodig bij de aanvraag.

Bij de aanvraag verstrekt u ook de volgende informatie in afzonderlijke documenten:
Projectplan met bondige beschrijving van het project, overzicht van projectpartners en -medewerkers,
begroting (inkomsten en uitgaven) en communicatieplan (totaal maximaal 10 pagina's, zoveel mogelijk
op een voor openbaarmaking geschikte manier en op een voor het algemeen publiek toegankelijke wijze

opgesteld);

De-minimisverklaring;
Kopie van inschrijving handelsregister KvK;
Bankgegevens; b.v. kopie van recent bankafschrift (om zo te kunnen checken wililr het subsidiegeld t.z.t.
op dient te warden overgeboekt).
5. Budget.
De totale omvang van de beschikbare subsidie bedraagt € 375.000. U kunt maximaal € 25.000 subsidie
aanvragen op basis van een eigen bijdrage van minimaal € 25.000 (50%). De regeling staat open tot 30
september 2022. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld.
6. Contact.
U word! geadviseerd vooraf contact op te nemen voor een intake van de aanvraag. Enkel door de 'Proeftuin op
de Noordzee' goedgekeurde gebruikers kunnen een beroep doen op de gemeentelijke subsidie.
-Ai. Emilie Bronsing (E.d.r.Bronsing@tudelft.nl) – Informatie over opzet en voortgang van de
Proeftuin op de Noordzee; (Per 1 juni 2022 kunt u weer contact opnemen met Anoek van
Vlaardingen (A.vanVlaardingen@tudelft.nl);
- Hielke Venema (hielke.venema@denhaag.nl) – Stimuleringsregeling en doelen van de subsidie;
- Inge de Zeeuw (Inge@sailinginnovationcentre.nl) – Mogelijkheden voor samenwerking.
7. lndienen van de subsidieaanvraag.
Uw aanvraag mailt u inclusief de noodzakelijke bijlagen aan: Centrale brievenbus subsidies subsidies@denhaaq.nl.
Graag bovenstaande drie contactpersonen in cc meenemen bij uw aanvraag.
8. Achtergrondinformatie.
De officiele tekst van de 'Subsidieregeling Proeftuin op de Noordzee Den Haag 2019' is terug te vinden op de
gemeentelijke website onder nummer: R!S301645. In geval van twijfel is de officiele tekst leidend.

