Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheids- en
investerings- voorbereidingsstudies
(DHI)
Heeft u internationale ambities en interesse in buitenlandse
markten? Wilt u in het buitenland een project uitvoeren of
investeren in een onderneming? Of wilt u mogelijke afnemers
overtuigen van uw technologie? Dan is de subsidieregeling voor
demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en
investeringsvoorbereidingsstudies (DHI-regeling) misschien
interessant voor u.
Met deze regeling stimuleert het ministerie van Buitenlandse Zaken
dat meer Nederlandse ondernemingen succesvol internationaal
zakendoen in ontwikkelde landen, in opkomende markten en in
ontwikkelingslanden. In ontwikkelingslanden draagt het ministerie
hiermee positief bij aan duurzame lokale ontwikkeling.

De maximale subsidie is € 200.000, 50% van de kosten van het
demonstratieproject. Binnen 3 jaar moet de verwachte export ten
minste 10 keer het subsidiebedrag bedragen. Vanwege deze eis
komen alleen uitontwikkelde en bewezen technologieën, goederen
of diensten in aanmerking voor subsidie.
Haalbaarheidsstudies: onderzoek naar de haalbaarheid van een
buitenlandse investering in het product van het Nederlandse
bedrijf. Met een haalbaarheidsstudie vergroot het bedrijf de kans
dat de potentiële klant uit een DHI-land wil investeren in de
technologie, kapitaalgoed of dienst.
De maximale subsidie is € 100.000, 50% van de kosten van de
haalbaarheidsstudie. Binnen 3 jaar moet de verwachte export ten
minste 10 keer het subsidiebedrag bedragen.

De DHI-regeling is een tenderprogramma met 2 rondes per jaar.
Doelstelling
Het versterken van de positie van het Nederlandse MKB in
ontwikkelde landen, in opkomende markten en in
ontwikkelingslanden.
Toelichting
Demonstratieprojecten: demonstratie van Nederlandse
technologie (met name kapitaalgoederen) in een doelland in een
reëele praktijksituatie.

Investeringsvoorbereidingsstudies: onderzoek naar de technische
en commerciële haalbaarheid van de investering in een
onderneming in een van de DHI-landen.
De maximale subsidie is € 100.000, 50% van de kosten van de
studie. Binnen 3 jaar moet de verwachte export ten minste 10 keer
het subsidiebedrag bedragen.
Voor ontwikkelingslanden geldt als criterium dat de studie
ontwikkelingsrelevant is.

Quickscan
Wanneer een bedrijf een plan heeft voor een demonstratieproject,
een haalbaarheidsstudie of een investeringsvoorbereidingsstudie
kan er een aanvraag ingediend worden wanneer de tender
openstaat. Voorafgaand aan een aanvraag dient er een quickscan
ingediend te worden om een advies te verkrijgen of het beoogde
project voldoende aansluit bij de DHI-regeling. Dit kan gedurende
het hele jaar. Deze stap is verplicht.
Voor wie?
De DHI-regeling richt zich op Nederlandse exporterende en/of in
het buitenland investerende (MKB-) ondernemingen.

Interesse?
Op onze website vindt u meer informatie over het aanmeldingstraject
www.rvo.nl/dhi
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