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Onderwerp

Vierde wijzigingsregeling Subsidieregeling economie en innovatie NoordBrabant
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 25 juni 2013 de Subsidieregeling
economie en innovatie Noord-Brabant hebben vastgesteld waarin is beoogd
alle subsidies te bundelen die gericht zijn op het bevorderen van nieuwe en
vernieuwende economische activiteiten binnen de kaders van het Economisch
Programma Brabant 2020;
Overwegende dat deze regeling is opgebouwd als aanbouwregeling waar op
een later moment nieuwe hoofstukken aan kunnen worden toegevoegd;
Overwegende dat vanwege het Rijk middelen beschikbaar zijn gesteld voor
subsidiëring van MIT-R&D-samenwerkingsprojecten binnen het programma
HTSM en ICT, op grond van hoofdstuk 1c, MKB-innovatiestimulering, paragraaf
5, MIT-R&D-samenwerkingsprojecten van de Subsidieregeling sterktes in
innovatie en voor zogeheten Cross-sectorale projecten binnen hoofdstuk 1c van
de Subsidieregeling sterktes in innovatie;
Overwegende dat Provinciale Staten binnen de kaders van ditzelfde
Rijksprogramma, € 1 miljoen beschikbaar hebben gesteld voor projecten
waarvan minimaal 50% van de subsidiabele kosten wordt gedragen door MKBondernemers die gevestigd zijn in Brabant, in te zetten na uitputting van de
Rijksmiddelen;
Overwegende dat deze middelen in de vorm van een subsidie worden verstrekt
aan aanvragers die voldoen aan de van Rijkswege gestelde vereisten maar
wegens overschrijding van het subsidieplafond zijn afgewezen;
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Overwegende dat Gedeputeerde Staten ter rechtvaardiging van deze subsidie
voor zover sprake is van staatssteun, module 1: Onderzoek en Ontwikkeling
Project van de Omnibus Decentraal Regeling, zoals goedgekeurd door de
Europese Commissie bij beschikking SA.34101 (2011N) van 20 februari 2012,
van toepassing achten;
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Besluiten vast te stellen de volgende regeling:
Artikel I Wijzigingen
De Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant wordt als volgt
gewijzigd:
A. Onder vernummering van hoofdstuk 6 tot hoofdstuk 7 en onder
vernummering van de artikelen 6.1 tot en met 6.3 tot de artikelen 7.1 tot en
met 7.3 wordt na hoofdstuk 5 Arbeidsmarktvernieuwing en
werkgelegenheidsimpuls een nieuw hoofdstuk ingevoegd luidende:
Hoofdstuk 6 Sterktes in innovatie –MIT- R&Dsamenwerkingsprojecten
Artikel 6.1 Begripsbepalingen
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a. experimentele ontwikkeling: experimentele ontwikkeling als bedoeld in de
Omnibus Decentraal Regeling;
b. industrieel onderzoek: industrieel onderzoek als bedoeld in de Omnibus
Decentraal Regeling;
c. kleine en middelgrote onderneming: onderneming als bedoeld in Bijlage I
van de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni
2014 waarbij bepaalde categorieen steun op grond van de artikelen 107
en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden
verklaard (“de algemene groepsvrijstellingsverordening”) (L187);
d. MIT-R&D-samenwerkingsproject: project, bestaande uit industrieel
onderzoek of experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan, voor
gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd door een MIT-R&Dsamenwerkingsverband;
e. MIT-R&D-samenwerkingsverband: verband zonder rechtspersoonlijkheid,
bestaande uit twee of meer niet in een groep verbonden MKBondernemers, welk verband is opgericht ten behoeve van de uitvoering van
een MIT-R&D-samenwerkingsproject;
f. MKB: kleine en middelgrote onderneming;
g. Omnibus Decentraal Regeling: Omnibus Decentraal Regeling,
Omnibusregeling voor provincies en gemeenten voor de
staatssteunaspecten van subsidiemaatregelen gericht op onderzoek,
ontwikkeling en innovatie zoals goedgekeurd door de Europese Commissie
bij beschikking van SA.34101 (2011N);
h. onderneming: eenheid die een economische activiteit uitvoert, ongeacht
haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd;
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i.

samenwerkingsverband: verband zonder rechtspersoonlijkheid, bestaande
uit tenminste twee niet in een groep verbonden deelnemers, dat is opgericht
ten behoeve van de uitvoering van activiteiten, niet zijnde een
vennootschap.
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Artikel 6.2 Doelgroep
Subsidie op grond van dit hoofdstuk kan worden aangevraagd door een
onderneming die deelneemt in een MIT-R&D- samenwerkingsverband dat een
MIT-R&D-samenwerkingsproject uitvoert.
Artikel 6.3 Subsidievorm
1. Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van dit hoofdstuk
projectsubsidies.
2. Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een
geldbedrag.
Artikel 6.4 Subsidiabele activiteiten
Subsidie op grond van dit hoofdstuk kan worden verstrekt voor MIT-R&Dsamenwerkingsprojecten.
Artikel 6.5 Weigeringsgronden
Subsidie als bedoeld in artikel 6.4 wordt geweigerd op grond van:
a. artikel 1c.3 van de Subsidieregeling sterktes in innovatie;
b. artikel 23 van het Kaderbesluit EZ-subsidies, met dien verstande dat in
plaats van ‘onze Minister’ wordt gelezen: Gedeputeerde Staten.
Artikel 6.6 Subsidievereisten
Om voor subsidie als bedoeld in artikel 6.4 in aanmerking te komen, wordt
voldaan aan de volgende vereisten:
a. de aanvrager is gevestigd in Nederland;
b. de aanvrager is niet een:
1 º. provincie;
2 º. gemeente;
3 º. openbaar lichaam als bedoel in de Wet gemeenschappelijke
regelingen;
c. voor het project is subsidie gevraagd op grond van artikel 1c.2 van de
Subsidieregeling sterktes in innovatie;
d. het project voldoet aan de vereisten in artikel 1c.25 van de Subsidieregeling
sterktes in innovatie;
e. het project voldoet aan de vereisten opgenomen in bijlage 1 “MITprogramma HighTech Systemen en Materialen (HTSM) en ICT, 2014” bij de
Subsidieregeling sterktes in innovatie;
f. tenminste 50% van de subsidiabele kosten van het project worden gedragen
door MKB-ondernemers die gevestigd zijn in Brabant;
g. de aanvraag is geweigerd wegens overschrijding van het subsidieplafond
voor MIT- R&D-samenwerkingsprojecten passend binnen het MIT-programma
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HighTech Systemen en Materialen en ICT, als bedoeld in artikel 2a, derde
lid, van de Tijdelijke regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2014.
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Artikel 6.7 Subsidiabele kosten
Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie
komen voor subsidie als bedoeld in artikel 6.4, de kosten voor subsidie in
aanmerking die subsidiabel zijn op grond van artikel 10 van het Kaderbesluit
EZ-subsidies voor zover deze passen binnen module 1 van de Omnibus
Decentraal Regeling.
Artikel 6.8 Vereisten subsidieaanvraag
Op verzoek van aanvrager wordt de aanvraag om subsidie, bedoeld in artikel
6.6, onder c, aangemerkt als aanvraag om subsidie als bedoeld in artikel 6.4.
Artikel 6.9 Subsidieplafond
Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in
artikel 6.4, voor de periode 3 juni 2014 tot en met 22 september 2014 vast op
€ 1.000.000,-.
Artikel 6.10 Subsidiehoogte
1. De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 6.4, wordt bepaald
overeenkomstig artikel 1c.23 van de Subsidieregeling sterktes in innovatie.
2. Indien ter zake van de subsidiabele kosten van een project reeds subsidie is
verstrekt, wordt slechts een zodanig bedrag aan subsidie verstrekt dat in
totaal de percentages uit module 1: onderzoek en ontwikkeling projecten
van de Omnibus Decentraal Regeling, ter zake van industrieel onderzoek
en experimentele ontwikkeling, voor zover van toepassing, niet worden
overschreden.
Artikel 6.12 Verdeelcriteria
1. Indien de binnen de tenderperiode ingediende volledige subsidieaanvragen
het vastgestelde subsidieplafond, genoemd in artikel 6.10, te boven gaan,
maken Gedeputeerde Staten voor het bepalen van de onderlinge
rangschikking voor de verdeling van de subsidies een afweging tussen de
verschillende volledige aanvragen overeenkomstig de criteria, genoemd in
artikel 1c.25a van de Subsidieregeling sterktes in innovatie.
2. De volgorde van binnenkomst van de aanvraag om subsidie, bedoeld in
artikel 6.6, onder c, wordt aangehouden voor de aanvraag om subsidie als
bedoeld in artikel 6.4

Artikel 6.13 Verplichtingen van de subsidieontvanger
De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:
a. de subsidieontvanger verschaft inzicht in de resultaten en opzet van het
project aan derden;
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b. bij subsidies van € 25.000 en hoger heeft de subsidieontvanger de
verplichtingen zoals opgenomen in de artikelen 38, derde lid en 39, eerste
lid, van het Kaderbesluit EZ-subsidies;
c. bij subsidies van € 25.000 en hoger houdt de subsidieontvanger een
administratie bij van aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten
als bedoeld in artikel 4:37, eerste lid, onder b, van de Awb en overlegt
deze desgevraagd aan Gedeputeerde Staten;
d. onverminderd onderdeel c heeft de subsidieontvanger bij subsidies van
€125.000 en hoger de verplichting zoals opgenomen in artikel 38, eerste
en tweede lid van het Kaderbesluit EZ- subsidies;
e. de verplichtingen als bedoeld in de artikelen 37, 40 en 41 van het
Kaderbesluit EZ-subsidies.
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Artikel 6.14 Prestatieverantwoording
1. Gelet op de Omnibus Decentraal Regeling worden, in afwijking van de
artikelen 13, 20 en 21 van de Algemene subsidieverordening NoordBrabant, subsidies tot € 125.000 vastgesteld op basis van prestaties en
gerealiseerde kosten.
2. Op de subsidies, bedoeld in het eerste lid, is artikel 22 van de Algemene
subsidieverordening Noord-Brabant van overeenkomstige toepassing, met
uitzondering van het tweede lid, onder b, en het vijfde lid, onder a,
onderdeel 2, en onder b.
Artikel 6.15 Bevoorschotting en betaling
Gedeputeerde Staten verstrekken voor subsidies van € 25.000 en hoger een
voorschot volgens artikel 45 van het Kaderbesluit EZ-subsidies.
Artikel II Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 3
juni 2014.
Artikel III Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Vierde wijzigingsregeling
Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant.

’s-Hertogenbosch, 18 november 2014
Gedeputeerde Staten voornoemd,
Voorzitter,

Secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. ir. A.M. Burger.

5/9

Nummer

143/14

Toelichting behorende bij de vierde wijzigingsregeling
Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant.

Algemeen
Op 25 juni 2013 is de Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant
vastgesteld. Bij de eerste wijziging is hoofdstuk 2 Green Deal aangevuld met de
paragrafen terzake Biobased economy. Bij de tweede wijziging is hoofdstuk 4,
Provinciale herstructureringsprogramma bedrijventerreinen toegevoegd. Bij de
derde wijziging is hoofdstuk 5 Arbeidsmarktvernieuwing
werkgelegenheidsimpuls toegevoegd. De voorliggende wijziging betreft
subsidie voor innovatieprojecten van een specifieke groep uit het Brabantse
MKB. Het betreft projecten gericht op R&D (Research and Development) voor
bedrijven uit de sector HTSM & ICT (High Tech Systemen en Materialen resp.
Informatie en CommunicatieTechnologie).
Met de nieuwe wijziging wordt aangesloten op de tender voor 2014 van de al
bestaande MIT-regeling binnen het nationale Topsectorenbeleid van het
ministerie van Economische Zaken (MIT = MKB Innovatiestimuleringsregeling
Topsectoren). De middelen van het Rijk worden allereerst ingezet voor
projecten die passen in een budget voor zgn. cross-sectorale projecten. De nietgehonoreerde projecten worden vervolgens verdeeld op basis van de topsector
waar ze toe behoren. Voor elk van de topsectoren zijn door EZ middelen
gereserveerd. De € 1 M van de provincie Noord-Brabant wordt ingezet voor
projecten die kwalificeren voor de middelen van de topsector HTSM & ICT,
maar waarvoor de EZ-middelen tekortschieten.
Juridisch kader
De regels van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene
subsidieverordening Noord-Brabant (Asv) zijn op deze subsidieregeling van
toepassing. De Asv is een kaderverordening. De verordening beschrijft op
hoofdlijnen voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt en bevat
verder delegatie- en bevoegdheidsbepalingen. Daarnaast geeft de Asv
algemene procedureregels voor subsidieverstrekking. Onderwerpen die
geregeld zijn in de Awb en de Asv worden niet herhaald in de regeling.
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In de regeling wordt aangesloten bij de Subsidieregeling sterktes in innovatie.
De Subsidieregeling sterktes in innovatie past binnen het Kaderbesluit EZsubsidies en de Regeling Steunintensiteit. Dit betekent dat het Rijkssubsidiekader
wordt gevolgd en de systematiek niet afwijkt van de Asv. Vanwege het
aansluiten bij de Subsidieregeling sterktes in innovatie wordt waar mogelijk
verwezen naar deze landelijke subsidieregeling. Daar waar de
Subsidieregeling sterktes in innovatie niet voorziet omdat dat is geregeld in het
Kaderbesluit EZ-subsidies, bevat de provinciale regelingen aanvullingen, tenzij
het voor de provincie al uitputtend is geregeld in de Asv.
Europese regelgeving
Voor de Subsidieregeling sterktes in innovatie is aangesloten bij de Algemene
Groepsvrijstellingsverordening. Voor de provincie kan worden aangesloten bij
module 1 van de Omnibus Decentraal Regeling.
Systematiek
Paragraaf 6 sluit aan op de Subsidieregeling Sterktes in innovatie. Deze
landelijke regeling is opgesteld voor de periode van 3 juni tot en met 22
september 2014. Paragraaf 6 sluit hierbij aan. Dat wil zeggen dat het
subsidieplafond met terugwerkende kracht voor die periode wordt vastgesteld
en openstaat voor alle aanvragers die mee hebben gedaan aan de landelijke
regeling voor deze projecten en afgewezen zijn op basis van overschrijding
van het subsidieplafond. Om de procedurele lasten van de ondernemingen te
verlichten wordt aangesloten bij de reeds ingediende aanvraagprocedure en
behoeft een aanvrager niet zijn aanvraag opnieuw in te dienen. De
beoordelingsprocedure en rangschikking die wordt gehanteerd voor de
landelijke regeling wordt ook voor de provinciale regeling aangehouden.
Artikelsgewijs
Artikel I Wijzigingen
A.
Artikel 6.1 Begripsbepalingen
i.Voor deze begripsomschrijving is aangesloten bij het Kaderbesluit EZsubsidies.

7/9

Nummer

143/14

Artikel 6.2 Doelgroep
Voor de afbakening van de doelgroep is aangesloten bij artikel 1c.21 en 1c.22
van de Subsidieregeling sterktes in innovatie. De subsidieverstrekking vindt op
grond van artikel 1c.3 van de Subsidieregeling sterktes in innovatie plaats op
basis van programma’s die alleen openstaan voor de doelgroep.
De doelgroep is niet afgebakend tot rechtspersonen.

Artikel 6.6 Subsidievereisten
Een aanvrager komt voor subsidie in aanmerking indien de aanvrager aan de
inhoudelijke vereisten van de Subsidieregeling sterktes in innovatie voor het
betreffende programma voldoet, maar wegens overschrijding van het
subsidieplafond is afgewezen.
Omdat niet alle vereisten die zijn opgenomen in het Kaderbesluit EZ-subsidies,
opgenomen zijn in de Asv, zijn deze opgenomen in onderdeel a en b.

Artikel 6.7 Subsidiabele kosten
De subsidiabele kosten zijn niet geregeld in de Subsidieregeling sterktes in
innovatie maar in het onderliggende Kaderbesluit EZ-subsidies en de Regeling
Steunintensiteit.
In artikel 11 van het Kaderbesluit EZ-subsidies wordt evenals in de artikel 10
van de Asv aan de aanvrager de keuze gelaten voor een
berekeningssystematiek voor specifiek genoemde subsidiabele kosten. Deze
bepalingen zijn gelijk.
In artikel 10 lid 6 van het Kaderbesluit EZ-subsidies is bepaald dat bij subsidie
aan een ondernemer waar een Europees steunkader op van toepassing is geldt
dat alleen de kosten voor vergoeding in aanmerking komen die voldoen aan de
eisen van het betreffende steunkader. Voor deze Vierde wijzigingsregeling
Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant betekent dit dat alleen
de kosten die zijn genoemd in artikel 3.1.4 van de Omnibus Decentraal
Regeling in aanmerking komen voor subsidie.
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Artikel 6.10 Subsidiehoogte
Eerste lid
De subsidiehoogte kan variëren van € 1000,- tot het maximum van € 100.000,per bedrijf of € 200.000,- per project zoals opgenomen in artikel 1c.23 van
de Subsidieregeling sterktes in innovatie.
Tweede lid
Deze bepaling geldt ongeacht het orgaan dat subsidie verstrekt: de provincie,
een ander bestuursorgaan of de Europese Commissie.
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Artikel 6.13 Verplichtingen van de subsidieontvanger
Ter zake de verplichtingen is aansluiting gezocht bij het Kaderbesluit EZSubsidies voor zover dat niet afwijkt van de Asv. Derhalve is in de onderdelen
b, d en e verwezen naar de toepasselijke artikelen uit het Kaderbesluit EZSubsidies. De onderdelen a en c leveren geen verzwaring op ten opzichte van
de landelijke verplichtingen, meer een verduidelijking.

Artikel 6.15 Bevoorschotting en betaling
Het regime in het Kaderbesluit EZ-subsidies is voor subsidies tot 25.000 gelijk
aan de Asv. Voor het overige geeft de Asv de ruimte om bij het Kaderbesluit EZsubsidies aan te sluiten.

’s-Hertogenbosch, 19 november 2014
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris
mw. ir. A.M. Burger

Kenmerk: 3699111
Uitgegeven, 25 november 2014
De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
mw. ir. A.M. Burger.
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