Regionale economie
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
RVO helpt provincies, gemeenten en waterschappen vooruit op het gebied van duurzame,
internationale, agrarische en innovatieve vraagstukken. Samen maken we Nederland
economisch sterker en duurzamer. Wij bieden voorlichting en advies, financiering en de
juiste contacten om deze vraagstukken aan te pakken.

Fundamenteel onderzoek

Meer informatie vindt u op: www.rvo.nl/overheden

Demonstratie

Toegepast onderzoek
Prototype

Marktintroductie

Fases van innovatie en productontwikkeling

Innovatie

Duurzaamheid

Octrooien
Vastgestelde S&O-uitgaven per COROP

RVO ondersteunt Nederlandse bedrijven en instellingen
bij het verkrijgen van Europese innovatie-subsidies,
zoals Horizon 2020.
Daarnaast voeren we nationale regelingen uit in de
vorm van vouchers, haalbaarheidsstudies en fiscale regelingen. Voorbeelden zijn MIT (MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren) Innovatiekrediet en de WBSO
(Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk).

RVO beschikt over een ruim aanbod aan regelingen die
duurzaam ondernemen ondersteunen. Het kan daarbij
gaan om energie-innovaties, energie opwekken of
energie besparen. Voorbeelden zijn: DEI (Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie), EIA/MIA (Energie-/
Milieu Investeringsaftrek), ISDE (Investeringssubsidie
duurzame energie), SDE (Stimulering Duurzame Energieproductie). Ook ondersteunen we bij het verkrijgen
van Europese subsidies als INTERREG en LIFE.

Internationaal ondernemen

RVO beschikt over een uitgebreid internationaal netwerk dat bedrijven ondersteunt bij het vinden van de
juiste informatie over buitenlandse markten.
We helpen bij het zoeken naar internationale partners
en organiseren handelsmissies. Daarnaast voeren we
verschillende financiële regelingen uit voor onder
meer haalbaarheidsstudies en demonstratieprojecten.
Voorbeelden zijn DHI en DGGF (Dutch Good Growth
Fund).

t/m € 50 mln. S&O
€ 50 - € 250 mln. S&O
€ 250 - € 750 mln. S&O
> € 750 mln. S&O

RVO biedt bij intellectueel eigendom ondersteuning op
maat. Bijvoorbeeld met hulp bij het zoeken naar
octrooi-informatie, workshops, gastcolleges en
e-learning modules. We bieden bedrijven advies over
hoe ze hun intellectueel eigendom kunnen beschermen
en ondersteunen bij de octrooi aanvraag.

Deals

Financiering

RVO voert verschillende regelingen uit met als doel de
financieringsmogelijkheden voor het MKB te vergroten. Eén van die instrumenten is de BMKB (Borgstelling
MKB kredieten). Met de BMKB staat het ministerie van
EZK voor een deel garant voor mkb-bedrijven die een
lening afsluiten maar niet genoeg zekerheden kunnen
bieden.

Steeds vaker slaan het Rijk, regionale overheden,
bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke
organisaties de handen ineen om samen regionale opgaven aan te pakken. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij Regio
Deals en MKB Deals. RVO ondersteunt de ministeries
van LNV en EZK bij de totstandkoming en uitvoering
van deze deals.

