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Individuele MKB'ers en TNO

Het is ook mogelijk voor u als deelnemer van een Technologie 

Cluster individueel ondersteuning vanuit TNO te krijgen voor 

het toepasbaar maken van de overgedragen kennis voor uw 

specifi eke bedrijfssituatie. Omdat dit niet het hoofddoel is van 

het Technologie Cluster is dit beperkt mogelijk en moet u denken 

aan een omvang van hooguit enkele dagen. Uw bedrijf draagt 

hierbij 50% van de kosten. De afspraken hiervoor vallen buiten het 

Technologie Cluster contract en hebben daardoor geen invloed op 

de totale projectomvang en duur. 

Contactinformatie
Voor al uw vragen over TNO en wat wij voor het MKB kunnen

betekenen, kunt u contact met ons opnemen.

TNO en het MKB
In het MKB-programma wordt er op verschillende manieren bestaande kennis van TNO 

overgedragen op een collectief van MKB-bedrijven. Twee belangrijke onderdelen van het 

MKB-programma van TNO zijn het Branche Innovatie Contract en het Technologie Cluster. 

In deze folder wordt dieper ingegaan op de mogelijkheden van het Technologie Cluster.

TNO heeft als missie om innovatie in Nederland te stimuleren. Het MKB is een 
belangrijke drijfveer voor de Nederlandse economie. Daarom heeft TNO een apart 
programma om het MKB te helpen. De unieke en multidisciplinaire kennis van TNO 
maakt het, gestimuleerd door het Ministerie van Economische Zaken, mogelijk 
voor het MKB om innovaties te realiseren die zij met hun eigen middelen niet van 
de grond krijgen.

Technologie cluster voor
MKB'ers
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Innoveren met het MKB-programma

De MKB-bedrijven uit het Cluster dragen 
samen 10% van de projectkosten.



de sectie hiernaast.  Afhankelijk van het moment van indienen 

en het voorstel duurt de beoordeling twee weken tot maximaal 

twee maanden. De duur van het project is idealiter 6 maanden en 

maximaal 9 maanden. 

Is het voorstel goedgekeurd, dan wordt er een contract opgesteld 

voor het project. Hierin staat vastgelegd dat de MKB'ers in het 

Cluster een gezamenlijke rekening krijgen van slechts 10% van de 

totale kosten. De kosten voor de deelnemers zijn dus afhankelijk 

van de grootte van het project en het aantal MKB'ers in het Cluster. 

De totale omvang van het project is maximaal 50.000 euro. In dit 

geval zou de eigen bijdrage van het cluster dus 5.000 euro zijn, wat 

met 5 MKB-bedrijven neerkomt op 1.000 euro per bedrijf.

  Technologie Cluster

De voorwaarden op een rijtje

Om een Technologie Cluster rond te krijgen 

moet er aan een aantal voorwaarden 

worden voldaan: 

• De vraag moet van tenminste 5 MKB'ers 

komen en gericht zijn op innovatie in 

hun sector (intermediairs kunnen ook 

deel uitmaken van het Cluster).

• De benodigde kennis bestaat al en is 

alleen bij TNO verkrijgbaar.

• De resultaten moeten worden verspreid 

onder ten minste 20 MKB-bedrijven.

• De MKB-bedrijven uit het Cluster dragen 

samen 10% van de projectkosten.

• De totale projectomvang is maximaal 

50.000 euro.

• Het project wordt binnen 9 maanden 

afgerond.

Om in aanmerking te komen voor gesubsidieerde kennisoverdracht 

moet het om kennis gaan die niet op een andere manier verkregen 

kan worden. Ook moet het duidelijk zijn dat met de beoogde vorm 

van kennisoverdracht (zoals advies, workshops en conferenties) 

bepaalde concrete resultaten kunnen worden behaald voor alle 

betrokken MKB'ers.

Het begint met een groep MKB'ers met een initiatief

Als vooruitstrevend MKB-bedrijf bent u bezig met innovatie. Dat 

roept de nodige kennisvragen bij u op. Als blijkt dat u niet de 

enige ondernemer bent met deze vragen, bijvoorbeeld omdat uw 

Syntens-adviseur u hierop wijst, dan neemt u contact op met TNO 

om een Technologie Cluster te starten. Dit is een project waarin 

bestaande kennis van TNO wordt overgedragen aan een groep 

van minimaal 5 MKB-bedrijven. Het resultaat van een Technologie 

Cluster is dat het duidelijk is of de technologie geschikt is om in te 

zetten. Daarnaast dat het helder voor ogen staat welke volgende 

stap u kan nemen om aan de slag te gaan met de technologie in uw 

bedrijf. De resultaten van het project worden vervolgens verspreid 

onder minimaal 20 andere MKB-bedrijven 

in uw sector. Zo hebt u antwoord op uw 

kennisvraag en wordt verdere innovatie in 

uw sector gestimuleerd. 

Doorlooptijd en fi nanciën

Wanneer u contact opneemt met TNO, 

wordt eerst bekeken of uw vraag als

Technologie Cluster opgepakt kan worden.

Vervolgens stellen de vertegenwoordigers 

van de MKB-bedrijven en TNO een 

projectvoorstel voor het Technologie 

Cluster op. Hierin wordt de 

probleemstelling toegelicht, hoe de kennis 

van TNO hierbij aansluit, hoe het daarna 

verder verspreid wordt onder de andere 

MKB-ers en het prijskaartje dat hieraan 

verbonden is. Dit voorstel wordt aan een 

beoordelingscommissie voorgelegd die 

nagaat of aan de subsidievoorwaarden 

van het Ministerie van Economische Zaken 

voldaan is. Deze voorwaarden staan in 

  Het MKB-programma 

Een project waarin bestaande kennis van TNO wordt overgedragen aan een groep van 
minimaal 5 MKB-bedrijven. De resultaten van het project worden vervolgens verspreid 
onder minimaal 20 andere MKB-bedrijven in uw sector.

Zo hebt u antwoord op uw kennisvraag en wordt verdere 
innovatie in uw sector gestimuleerd.


