MKB FINANCIERING

Een goed ondernemersklimaat biedt perspectief om uit de economische crisis te komen. Voor het MKB is het
verkrijgen van financiering echter een grote opgave. Deze kaart biedt een weergave van belangrijke Europese
programma’s, fondsen en organisaties voor MKB financiering. Het is een stap naar het ontsluiten van deze
mogelijkheden om bij te dragen aan een gunstig ondernemersklimaat.
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COSME

EUROPESE STRUCTUUR- EN INVESTERINGSFONDSEN (ESIF)

PROGRAMMA VOOR WERKGELEGENHEID EN SOCIALE INNOVATIE (EaSI)

• gemeenschappelijke set van regels voor alle
Europese structuur- en investeringsfondsen
• duidelijkere subsidiabiliteitsregels
• meer gebruik van digitale technologie
• meer gerichte rapportage eisen

BUDGET
EU 2,3 miljard
2014-2020

BUDGET
NL 1,246 miljard 2014-2020
EU 336 miljard 2014-2020

• initiatief van ondernemers stimuleren en daardoor
het concurrentievermogen van de Europese markt
vergroten
• versterken van het concurrentievermogen en de
duurzaamheid van Europese-ondernemingen
• aanmoedigen ondernemingscultuur en stimuleren
oprichting en groei van MKB

Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling
(EFRO)

Europees Sociaal Fonds
(ESF)

Europees Fonds voor
Maritieme Zaken en Visserij

Europese Territoriale
Samenwerking (ETS)

Rural Development Plan /
Plattelands Ontwikkelings
Programma

BUDGET
EU voorgesteld budget
183,3 miljard 2014-2020
NL 905 miljoen 2014-2020

BUDGET
NL 830 miljoen
EU 84 miljard

BUDGET
EU 6,5 miljard 2014 -2020
NL 50 miljoen 2014-2020

BUDGET
EU 8,9 miljard

BUDGET
onbekend

DOELEN
• promotie werkgelegenheid
• stimuleren van kwaliteit en
productiviteit op het werk
• stimuleren van de
geografische en
beroepsmatige mobiliteit
binnen de Unie
• stimuleren van educatieen trainingssystemenen
• stimuleren maatschappelijke
integratie

DOELEN
• vissers helpen bij de overgang
naar duurzame visserij
• kustgemeenschappen
ondersteunen diversifiëren
van economie
• projecten financieren die
leiden tot nieuwe banen en
verbetering levenskwaliteit
aan de Europese kust
• toegang tot financiering
vereenvoudigen
• financieren van kleinschalige
innoverende projecten
• ‘vergroening’ van de
visserijsector

DOELEN
• programma voor Europese
territoriale samenwerking
• slimme groei
• duurzame groei
• inclusieve groei

DOELEN
• versterken van de
landbouwsector
• verbeteren van de natuur en
het milieu
• leefbaarheid op platteland
en diversificatie plattelandseconomie
• invoeren LEADER-aanpak

DOELEN
• toegang tot financiering
• positief bedrijfsklimaat
• ondernemersklimaat stimuleren
• toename duurzaam concurrentievermogen
• ondersteuning toegang MKB buitenlandse markt
UITLEG
• voortzetten initiatieven en acties uit Entrepreneurship and
Innovation Programme (EIP)
• waaronder Enterprise Europe Network
• voortzetting CIP
• transnationale ondernemingen
INSTRUMENTEN
• durf-/risicokapitaal via financiële tussenpersoon
• kredietgaranties

DOELEN
• regionale werkgelegenheid
• regionale infrastructuur
• regionaal midden- en
kleinbedrijf
• concurrentiekracht en
werkgelegenheid
• economische
onevenwichtigheden
BEHEERSAUTORITEITEN
• Kansen voor West (Randstad)
• SNN (Noorden)
• OP-Zuid (Operationeel
Programma Zuid-Nederland)
• GO Oost-Nederland
(Operationeel Programma
Oost-Nederland)

UITLEG
• EU-financiering tussen 40% en 85%
• simplificatie

JOINT INSTRUMENTS

UITLEG
fondsen van COSME, Horizon 2020 en
ESIF combineren met EIB en EIF

EIB-GROEP
De EIB Groep bestaat uit de Europese Investeringsbank en het Europees Investeringsfonds (EIF). De EIF richt zich op innovatieve financiering voor MKB.
De EIB is grootaandeelhouder.

DOELEN
• steun aan Europa’s MKB
• ontwerpen van innovatieve producten
gericht aan financiële intermediairs
• investeringen gericht op:
– innovatie
– duurzaamheid
– regionale ontwikkeling
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• Lidstaten ondersteunen
bij ontwerp en uitvoering
van werkgelegenheids- en
sociale hervormingen op
Europees-, nationaal-, regionaal- en lokaal niveau
• Middels beleidscoördinatie, identificatie, analyse
en uitwisseling van best
practices

• Versterken eigenaarschap
EU-doelstellingen + coördinatie van maatregelen op
EU- en nationaalniveau.
• Modernisering EU-wetgeving + daadwerkelijke
toepassing
• Ondersteunen ontwikkeling van adequate stelsels
van sociale bescherming

Progress (Programme
for Employment and
Social Solidarity)

EURES (European
Employment Services)

European Progress
Microfinance Facility

BUDGET
(61%) EU 560,876 miljoen
2014-2020

BUDGET
(18%) EU 165,504 miljoen
2014-2020

BUDGET
(21%) EU 193,088 miljoen
2014-2020

DOELEN
• werkgelegenheid
• sociale integratie en sociale
bescherming
• arbeidsvoorwaarden
• discriminatiebestrijding
• gendergelijkheid

HOE
• helpt bij het zoeken van een
baan via portal

DOELEN
• leningen verstrekken
via intermediairs
• vergroten van toegang
tot kapitaal
• personen die het risico lopen
hun baan te verliezen
• personen die moeilijk weer
de arbeidsmarkt op komen
personen met een handicap
• voor micro-ondernemingen die
personen met een handicap of
zonder baan aannemen

INSTRUMENTEN
• portal

HOE
• financiele ondersteuning
project mbt werkgelegenheid
en sociale zaken
EISEN
• activiteiten die op heel
Europa zijn gericht
• Europese meerwaarde bieden

en arbeidsmarktbeleid.
• Vergroten geografische mobiliteit + werkgelegenheidskansen door ontwikkelen
van open arbeidsmarkt
• Beschikbaarheid en toegankelijkheid van microfinanciering voor kwetsbare groepen, micro-ondernemingen
en sociale ondernemingen

INSTRUMENTEN
• leningen minder dan 25.000
• via geselecteerde microkredietverstrekkers (NL: Qredits)
• verlenen van garanties
• verstrekken van middelen om
microkredieten te verlenen

HORIZON 2020

BUDGET
EU 180 miljoen van Horizon 2020
EU 180 miljoen van COSME

Europees investeringsfonds (EIF)

INSTRUMENTEN
interreg a
• grensoverschrijdende
samenwerking
– Frankrijk
– Engeland
– België
– Duitsland
interreg b
• transnationale samenwerking
– Noord-West-Europa
programma
– Noordzee regio
(inclusief Noorwegen)
interreg c
• interregionale samenwerking
– gehele territorium van de
Europese Unie
– Noorwegen
– Zwitserland
interreg va
• samenwerking met Duitsland
• nog in voorbereiding

BUDGET
EU 919,469 miljoen
2014 -2020

INSTRUMENTEN
• Venture capitalinstrument /
risicokapitaal
• Garantie-instrument
• Micro leningen
• Technology Transfer
• Co-Investments with Business Angels
• aangaan, houden, beheren en verkopen
van deelnemingen in het kapitaal van
ondernemingen

Europese Investeringsbank (EIB)
DOELEN
• steun economisch zwakkere EU regio’s
in lijn met EU beleidsdoelstellingen
• steun MKB via intermediars
• duurzaamheid van het milieu
• innovatie en kenniseconomie
• ontwikkeling van trans-Europese
vervoers- en energienetwerken (TEN’s)
• duurzame, concurrerende en
betrouwbare energievoorzieningen

INTERMEDIAIRS
• ING
• Rabobank
• ABN AMRO
INSTRUMENTEN
• leningen
• blending
• samenvoegen EU-subsidies met
EIB-financiering
• advisering
• garanties
• technische assistentie
• microfinanciering
• venture capital

BUDGET
EU 70,2 miljard
≥ 20% totale budget --> MKB

• opvolging KP7, CIP, EIT
• van onderzoek tot en
met op de markt brengen

• drie pijlers
– uitmuntende wetenschap
– industrieel leiderschap
– maatschappelijke
uitdagingen

• versimpelen
kostenvergoeding
• minder gericht op controle
meer op vertrouwen

• termijn subsidietoekenning
verkorten met 100 dagen
• nadruk op innovatie
• ook projecten zonderpartners

SME-instrument

Eurostars

Marie SkłodowskaCurie-acties

Future and Emerging
Technologies

Risk-Sharing
Instrument (RSI)

EU equity

BUDGET
EU 3 miljard 2014-2020

BUDGET
EU 287 miljoen
≥ 50% moet door consortium
zelf worden bijgedragen

BUDGET
EU 6,162 miljard 2014-2020

EU 2,5 miljard 2014-2020

BUDGET

BUDGET
EU 900 miljoen
(samen met EU equity)

BUDGET
EU 900 miljoen (samen met RSI)

DOELEN
• ondersteunen ontwikkeling van
innovatieve (disruptieve)
oplossingen
• verkennen van nieuwe markten
• financiële ondersteuning bieden
UITLEG
• voor bedrijven met de ambitie
om te groeien
• biedt bedrijfsondersteuning en
coaching
• SME instrument bestaat uit 3
fases
– Fase 1: Haalbaarheidsstudie
• Financiering +/- 50.000
• Duur 6 maanden
– Fase 2: R&D / demonstratie
• Financiering 1 tot 3 miljoen,
maximaal 70%
• Duur 12-24 maanden
– Fase 3: Commercialisatie
(geen subsidie)

DOELEN
• high-tech MKB onderneming
• 10% van arbeidscapaciteit/
omzet
• besteedt aan R&D
• marktrijpe producten binnen
twee jaar
• R&D ondersteuning
UITLEG
• minimaal 2 partners uit
Eureka lidstaten
• duur max. 3 jaar
• geen thematische restricties

UITLEG
4 typen Marie Skłodowska Curie
Actions:
• Action 1: Innovative Training
Networks (ITN)
Trainingsnetwerken voor het
opleiden van beginnende
onderzoekers
• Action 2: Individual
Fellowships (IF)
Internationale mobiliteit voor
meer ervaren onderzoekers
(meer dan vier jaar onderzoekservaring)
• Action 3: Research and
Innovation Staff Exchange (RISE)
Intersectoraal en internationaal
staf uitwisselingsprogramma
• Action 4: COFUND
Co-financiering van regionale,
nationale en internationale
beursprogramma’s

DOELEN
• Europaʼs excellente wetenschappelijke basis omzetten in een competitief
voordeel

UITLEG
• ﬁnanciering samenwerkingsprojecten
die wetenschappelijke grenzen
verleggen
• verplichte samenwerking met
buitenlandse partners
• drie complementarie actielijnen
– FET-Open
Onderwerp van de projectaanvraag
is vrij. Compacte samenwerkingsprojecten (typisch 4-6 partners).
– FET-Proactive
Onderzoeksonderwerpen staan vast.
– FET-Flagship
Grootschalige onderzoeksprogrammaʼs met onderzoeksbudget
van 1 miljard voor 10 jaar. EU
ﬁnanciert de helft.

DOELEN
• financiering voor MKB
• aanwakkeren van aantrekken
privaat kapitaal
• stimuleren van concurrentie,
groei en ontwikkeling
UITLEG

• via intermediaire banken /
financiële instellingen
• RSI garandeert gedekte
leningen of leases tussen 25.000
en 7.5 miljoen
• is voor innovatief MKB

DOELEN
vermogen/paitaal beschikbaar
stellen
UITLEG
• via risicokapitaal fondsen
• bestaat uit venture capital
(durfkapitaal) en quasi-equity
investment
• vb quasi: achtergestelde
schulden

Het Huis van de Nederlandse Provincies wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie uitdrukkelijk van de hand.

