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Opinieronde 1 

Onderwerp 
Financieringsinstrumenten MKB 
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de behandeling?  
 

 PS te adviseren over voorliggend statenvoorstel 
Financieringsinstrumenten MKB: nieuwe TMI-
regeling en Kredietfaciliteit     

Wat wordt er van PS gevraagd?  
 

1. In te stemmen met de nieuwe 
Technologische MKB Innovatie (TMI-) 
regeling 2014-2020 en deze aan te melden 
bij Europa Decentraal; 

2. Een nieuwe kredietfaciliteit te creëren om 
het Flevolandse MKB financieel te 
ondersteunen in de startfase van 
innovatieve projecten na afronding van 
speur- en ontwikkelingsactiviteiten; 

3. Vooruitlopend op het Operationeel 
Programma Landsdeel West II € 1,5 mln. 
beschikbaar te stellen voor uitvoering van 
de TMI-regeling 2014-2020 en de nieuwe 
kredietfaciliteit, via de 3e wijziging van de 
begroting 2014; 

4.    Het college van Gedeputeerde Staten             
van Flevoland te mandateren om een fonds 
te vormen voor het verlenen van de 
kredietfaciliteit en deze onder te brengen 
bij de Aanjager B.V., 100% dochter van de 
Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V..  

Wat is de context van het onderwerp / in 
welke context vindt behandeling plaats?  
 

Het vergroten van het innoverend vermogen van 
Flevolandse ondernemers en werk maken van de 
Flevolandse kenniseconomie. Is een belangrijk 
thema in de Economische Agenda Flevoland 
2012-2015. Concreet creëert provincie Flevoland 
een aantal financieringsmogelijkheden om 
innovaties bij het MKB mogelijk te maken. 
   

Proces 
Wat is de voorafgaande historie geweest?  
 

De voorgestelde TMI-regeling is de opvolger van 
de TMI-regeling 2008-2013, waar circa 70 
Flevolandse bedrijven gebruik van maken.     

Hoe gaat het na deze ronde verder?  
 

 Na vaststelling van de regeling zal de TMI-
regeling 2014-2020 in werking treden en worden 
uitgevoerd door de provincie Flevoland. Om de 
voorbereidingen te treffen voor de uitvoering 
van de kredietfaciliteit wordt de 
Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V. 
verzocht een uitvoeringsvoorstel op te stellen. 
    

  


