
 

 
 
 
 
 
Onderwerp: Informatie en aanvragen MIT kennisvoucher   Bijlage 5.2 
 
Beste heren Hermans en Van ’t Westeinde, 
Een MIT kennisvoucher is een vrij simpele, kleine subsidie die aan te vragen is door mkb bedrijven. U 
kunt er via deze link meer over lezen op de website van rvo. Een voucher is aan te vragen tussen 12 
april en 1 november 2022 (first come, first serve). U kunt hiermee 70% korting op proef krijgen, maar 
met een maximum bedrag van €5.250 (dus voor proeven met een waarde boven de €7.500, krijgt u 
steeds maximaal €5.250 subsidie). Dit wordt een ‘kleine voucher’ genoemd. Er zijn ook ‘grote 
vouchers’ dit jaar, dit is nieuw. Hiermee kunt u 40% korting op een proef krijgen, met een maximum 
waarde van €9.000 (dus voor proeven met een waarde boven de €22.500, krijgt u steeds maximaal 
€9.000 subsidie). 
De aanvraag van de voucher kunt u zelf regelen (maar u bent dan ook zelf verantwoordelijk voor de 
administratie), of wij kunnen dit voor u doen. Dat laatste heeft onze voorkeur zodat we zelf alles in 
de hand hebben en er minder risico’s zijn. In dit laatste geval vragen wij wel een vergoeding van 
€250. Die kosten komen bovenop het proefbedrag, wordt dus niet los gefactureerd.  
Een aanvraag is gekoppeld aan een KvK nummer, dus indien een bedrijf meerdere KvK’s beheerd, 
kunnen er meerdere aanvragen gedaan worden. De bedrijfsactiviteiten moeten wel passen bij het 
onderzoek. Een financiële holding kan dus bijvoorbeeld geen voucher aanvragen voor een agrarisch 
onderzoek. 
Ik hoop dat ik u één en ander heb kunnen toelichten. Mocht u nog vragen hebben of een voucher 
willen aanvragen verneem ik het graag, dan kan ik u meenemen in het aanvraagproces. 
 
Met vriendelijke groet,  

Marlies Reus 
 

 
 
Voor aanvullende onderzoeken bonenvlieg bestrijding kunnen via TOG 6 vouchers aangevraagd 
worden. We hebben dan 6 KVK nummers nodig en Vertify ontzorgt. 
 
Eigen investering wordt dan  6 * € 2250,-    = € 13.500,- 
Subsidie:    6 * € 5250, -  =  € 31.200,- 
Totaal extra budget voor onderzoek:  € 45.000,-  
Kosten voor aanvraag en ontzorging admin €    1.500,- 
Beschikbaar voor onderzoek 2023-2024 € 43.200,- (incl BTW)  
 

1. Willen gebruik maken van deze regeling? 
2. Wie kan bedrijven / KVK / ondernemers aanleveren die mee willen doen. 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rvo.nl%2Fsubsidies-financiering%2Fmit%2Fkennisvouchers&data=04%7C01%7Cpeter.van.t.westeinde%40zlto.nl%7C2d5bdd35170c438c0ecf08da1d27ddde%7C4de2053530624ec2a2c0fc895e2aacfd%7C0%7C0%7C637854354322258706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NTdRvuz7YO2hX%2F%2FKbB5%2BdxX%2BOtsrJvgDXR5Vl71JJUk%3D&reserved=0

