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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Bijlage(n)

1

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
Overwegende dat voor het goed functioneren van de regionale economie
menselijk kapitaal de sleutel is en een goede wisselwerking tussen economie,
onderwijs en arbeidsmarkt belangrijker is dan ooit;
Overwegende dat Gedeputeerde Staten naast de arbeidsmarktregio’s ook
andere partijen in de regio de ruimte wil geven te komen met innovatieve
projecten ten aanzien van arbeidsmarktbeleid;
Overwegende dat Gedeputeerde Staten op de gewijzigde paragraaf 10 de
Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013,
betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun, Pb L 352/1
van 24 december 2013 (de-minimisverordening) van toepassing verklaren, ter
rechtvaardiging van eventuele staatsteun;
Overwegende dat Gedeputeerde Staten op de gewijzigde paragraaf 10 daar
waar sprake is van staatssteun in het kader van rechtvaardiging van die
staatssteun, de verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni
2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en
108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard, Pb L
187/1 van 26 juni 2014 (algemene groepsvrijstellingsverordening), van
toepassing verklaren;
Besluiten vast te stellen de volgende regeling:
Artikel I Wijzigingen
De Subsidieregeling economie en innovatie wordt als volgt gewijzigd:

A. Paragraaf 10 komt te luiden:
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§ 10 Innovatieve arbeidsmarkt
Artikel 10.1 Begripsbepalingen
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
a. de-minimissteun: steun die voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling van
aanmelding als opgenomen in de de-minimisverordening;
b. de-minimisverordening: Verordening (EU) N1407/2013 van de Commissie
van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en
108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op deminimissteun, Pb EU L 352/9 van 24 december 2013;
c. experimentele ontwikkeling: experimentele ontwikkeling als bedoeld in
artikel 2, onder 86 van de algemene groepsvrijstellingsverordening
d. innovatie: ontwikkeling en succesvolle invoering van nieuwe of verbeterde
producten en diensten;
e. speerpunt: speerpunt uit het uitvoeringsprogramma Naar een veerkrachtige
arbeidsmarkt 2016-2019, zoals vastgesteld door Gedeputeerde Staten op
15 maart 2016.
Artikel 10.2 Doelgroep
Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door
privaatrechtelijke rechtspersonen.
Artikel 10.3 Subsidievorm
1. Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze paragraaf
projectsubsidies.
2. Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een
geldbedrag.
Artikel 10.4 Subsidiabele activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor innovatieve projecten op het gebied van de
arbeidsmarkt gericht op:
a. het verrichten van een onderzoek;
b. het opstellen van een businessplan;
c. uitvoering.
Artikel 10.5 Weigeringsgronden
Subsidie wordt geweigerd indien:
a. aan de subsidieaanvrager voor subsidie op grond van artikel 10.4, onder
c, reeds subsidie is versterkt op grond van deze subsidieregeling;
b. subsidie op grond van artikel 10.4, onder c, minder bedraagt dan
€100.000;
c. het project reeds is gestart voor aanvraag van de subsidie;
d. de subsidieaanvrager een onderneming is die in financiële moeilijkheden
verkeert, als bedoeld in artikel 2 onder punt 18 van de algemene
groepsvrijstellingsverordening;
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e. ten aanzien van de subsidieaanvrager een bevel tot terugvordering uitstaat,
als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onder a, van de algemene
groepsvrijstellingsverordening.
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Artikel 10.6 Subsidievereisten
Om voor subsidie als bedoeld in artikel 10.4 in aanmerking te komen, wordt
voldaan aan de volgende vereisten:
a. het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;
b. het project is gericht op innovatie;
c. het project stimuleert of versterkt een van de volgende speerpunten:
1°. internationalisering;
2°. aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt;
3°. flexicurity;
4°. iedereen doet mee;
5°. sociale innovatie / MKB-versterking;
d. het project stimuleert de economie;
e. het project is gericht op een toename van de arbeidsparticipatie;
f. het project is gericht op:
1°. het verrichten van een onderzoek naar innovatieve concepten ten
behoeve van de arbeidsmarkt, of;
2°. het opstellen van een businessplan voor innovatieve concepten ten
behoeve van de arbeidsmarkt, of;
3°. het doorvoeren van vernieuwingen ten behoeve van de arbeidsmarkt.
g. aan de aanvraag liggen ten grondslag:
1°. een projectplan, waarin in ieder geval is opgenomen op welke wijze
wordt voldaan aan de vereisten in deze paragraaf;
2°. een sluitende begroting.
Artikel 10.7 Subsidiabele kosten
1. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie
komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:
a. loonkosten van medewerkers die direct bij de uitvoering van het project
betrokken zijn;
b. advieskosten voor deskundigen tot een maximum gemiddeld € 100 per
uur, inclusief sociale lasten en overhead;
c. kosten voor publiciteit en communicatie.
2. Voor de berekening van uurtarieven past de subsidieaanvrager de
berekeningssystematiek, genoemd in artikel 10, onder c, en artikel 13,
eerste lid, van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen
Noord-Brabant toe.
Artikel 10.8 Niet subsidiabele kosten
In afwijking van artikel 10.7 komen de volgende kosten in ieder geval niet voor
subsidie in aanmerking:
a. reguliere werkzaamheden;
b. kosten gemaakt voorafgaand aan de indiening van de subsidieaanvraag;
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c. kosten gemaakt ten behoeve van het opstellen van de subsidieaanvraag;
d. exploitatiekosten.
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Artikel 10.9 Vereisten subsidieaanvraag
Subsidieaanvragen worden ingediend binnen de tenderperiode van 1 oktober
2016 tot en met 15 december 2016.
Artikel 10.10 Subsidieplafond
Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in
artikel 10.4, voor de tenderperiode, genoemd in artikel 10.9, vast op €
2.000.000.
Artikel 10.11 Subsidiehoogte
1. De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 10.4, onder a en b,
bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €75.000.
2. De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 10.4, onder c, bedraagt
40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €200.000.
3. Indien toepassing van het tweede lid tot gevolg heeft dat de subsidie
minder dan €100.000 bedraagt, wordt de subsidie niet verstrekt.
4. Indien de subsidie ten goede komt aan experimentele ontwikkeling,
bedraagt de hoogte van de subsidie 25% van de subsidiabele kosten, in
afwijking van het percentage genoemd in het eerste en tweede lid.
5. Het subsidiepercentage bedoeld in het vierde lid kan worden verhoogd:
a. met 10 procentpunten indien de aanvrager kwalificeert als middelgrote
onderneming;
b. met 20 procentpunten indien de aanvrager kwalificeert als kleine
onderneming;
c. met 15 procentpunten indien aan één van de volgende voorwaarden
wordt voldaan:
1°. het project behelst daadwerkelijke samenwerking tussen
ondernemingen waarvan er ten minste één een kleine of
middelgrote onderneming is, of wordt uitgevoerd in ten minste twee
lidstaten of in een lidstaat en in een overeenkomst sluitende partij bij
de EER-overeenkomst, en geen van de ondernemingen neemt meer
dan 70 % van de in aanmerking komende kosten voor haar
rekening;
2°. het project behelst daadwerkelijke samenwerking tussen een
onderneming en één of meer organisaties voor onderzoek en
kennisverspreiding, waarbij deze organisaties ten minste 10 % van
de in aanmerking komende kosten dragen en het recht hebben hun
eigen onderzoeksresultaten te publiceren;
3°. de projectresultaten ruim worden verspreid via conferenties,
publicaties, open access-repositories, of gratis of opensourcesoftware.
6. Onverminderd het eerste en tweede lid wordt indien sprake is van
staatssteun en niet wordt voldaan aan het vierde lid, maximaal slechts een
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zodanig bedrag aan subsidie verstrekt dat over een periode van drie
belastingjaren het plafond voor de-minimissteun niet wordt overschreden.
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Artikel 10.12 Verdeelcriteria
1. Indien de binnen de tenderperiode ingediende volledige subsidieaanvragen
het vastgestelde subsidieplafond, genoemd in artikel 10.10, te boven gaan,
maken Gedeputeerde Staten voor het bepalen van de onderlinge
rangschikking voor de verdeling van de subsidie, een afweging tussen de
verschillende volledige aanvragen op basis van de volgende criteria:
a. de mate waarin het project innovatief is, te waarderen met maximaal 8
punten;
b. de mate waarin het project bijdraagt aan meerdere speerpunten, te
waarderen met maximaal 4 punten;
c. de mate waarin derden financieel bijdragen aan het project, te
waarderen met maximaal 4 punten;
d. de mate waarin het project aansluit bij andere projecten over hetzelfde
thema, te waarderen met maximaal 4 punten;
e. de mate waarin het project wordt benaderd vanuit verschillende
invalshoeken, te waarderen met maximaal 4 punten;
f. de mate waarin aan kennisdeling wordt gedaan, te waarderen met
maximaal 4 punten;
2. Indien toepassing van het eerste lid ertoe leidt dat aanvragen op een gelijk
puntenaantal eindigen, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald
door het hoogste aantal punten behaald onder het criterium genoemd in het
eerst lid, onder a.
Artikel 10.13 Verplichtingen van de subsidieontvanger
De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:
a. het project is afgerond twee jaar na datum van de subsidieverlening;
b. de subsidieontvanger overlegt jaarlijks een tussentijds voortgangsverslag,
indien de periode van uitvoering van de activiteiten waarvoor de subsidie
wordt verstrekt meer dan twaalf maanden bedraagt;
c. bij een subsidiebedrag van €125.000 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 aan Gedeputeerde Staten;
Artikel 10.14 Prestatieverantwoording
Gedeputeerde Staten leggen in de beschikking tot subsidieverlening vast op
welke wijze de subsidieontvanger desgevraagd aantoont dat de activiteiten,
waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie
verbonden verplichtingen is voldaan.
Artikel 10.15 Bevoorschotting en betaling
1. Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot van 80% van het
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verleende subsidiebedrag.
2. Het voorschot, bedoeld in het eerste lid, wordt in een keer betaald.
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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.
Artikel III Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Derde wijzigingsregeling
Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant 2016.

’s-Hertogenbosch, 20 september 2016
Gedeputeerde Staten voornoemd,

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

de secretaris
ir. A.M. Burger
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Toelichting behorende bij paragraaf 10 van de Subsidieregeling
economie en innovatie Noord-Brabant.
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Algemeen
Deze subsidieregeling is vastgesteld op grond van de Algemene
subsidieverordening Noord-Brabant (Asv). Dit betekent dat een aantal aspecten
van de verstrekking van subsidies niet in de subsidieregeling zijn vastgelegd,
maar in de Asv. In de Asv staat onder meer waar de aanvraag moet worden
ingediend, wat de beslistermijnen zijn voor Gedeputeerde Staten en algemene
verplichtingen voor de subsidieontvanger, zoals de meldingsplicht.
Voor een goed begrip van deze subsidieregeling is dus bestudering van de Asv
noodzakelijk. Ook de Algemene wet bestuursrecht bevat algemene bepalingen
die onverkort van toepassing zijn op subsidies, verstrekt op grond van deze
subsidieregeling.
Deze subsidieregeling is opgesteld ter stimulering van een veerkrachtige
arbeidsmarkt. Een veerkrachtige arbeidsmarkt bestaat uit een vitale
beroepsbevolking, zijnde wendbare en weerbare werknemers, die werken in
vitale bedrijven, zijnde innovatief en duurzaam, en die wordt ondersteund door
vitale coalities, zijnde een coalitie van onderwijs, overheid en ondernemers,
opdat zoveel mogelijk Brabanders aan het werk zijn. Een veerkrachtige
arbeidsmarkt moet ertoe leiden dat bedrijven en instellingen in Noord-Brabant
op het juiste moment kunnen beschikken over de juiste hoeveelheid mensen met
de juiste kwalificaties op de juiste plek.

Artikelsgewijs
Artikel 10.6, onder c
De speerpunten zijn opgenomen in hoofdstuk vier van het
uitvoeringsprogramma ‘Naar een veerkrachtige arbeidsmarkt 2016-2019’ dat
op 15 maart 2016 is vastgesteld door Gedeputeerde Staten.
Artikel 10.6, onder f
Het project kan slechts bestaan uit één van de activiteiten genoemd in artikel
10.4.
Artikel 10.12, eerste lid,
Onder b
De mate waarin het project bijdraagt aan meerdere ontwikkellijnen wordt
bepaald aan de hand van het aantal ontwikkellijnen waaraan het project
bijdraagt. Daarbij wordt per ontwikkellijn 1 punt toegekend met een maximum
van 4 punten.
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Onder c
De mate waarin derden financieel bijdrage aan het project wordt bepaald door
de absolute hoogte van de financiële bijdrage van derden in verhouding tot de
totale projectkosten. Hoe hoger de absolute bijdrage van derden des te hoger
het project gewaardeerd wordt. De verwachting is dat de beschikbare
middelen effectiever worden ingezet en het draagvlak groter is naarmate het
aandeel van derden in de financiering groter is.
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Onder d
Hoe meer het project aansluit bij reeds bestaande projecten inzake hetzelfde
thema hoe hoger het project gewaardeerd wordt. De provincie stimuleert
samenwerking en kennisuitwisseling tussen verschillende programma’s en
projecten en acht het van belang dat niet twee keer hetzelfde wiel wordt
uitgevonden, maar dat tandwielen in elkaar grijpen en elkaar versterken.
Onder e
De mate waarin het project wordt benaderd vanuit verschillende invalshoeken
wordt bepaald door de benadering vanuit verschillende sectoren, de
benadering binnen het triple helix verband en de benadering vanuit
verschillende arbeidsmarktregio’s.
Bij de benadering vanuit 2 invalshoeken: 1 punt
Bij de benadering vanuit 3 invalshoeken: 2 punten
Bij de benadering vanuit 4 invalshoeken: 3 punten
Bij de benadering vanuit meer dan 4 invalshoeken: 4 punten
Het aantal invalshoeken wordt bepaald door het totaal aantal sectoren waarop
het project betrekking heeft, het totaal aantal partijen binnen het triple helix
verband die bij het project betrokken zijn en het totaal aantal
arbeidsmarktregio’s waarop het project betrekking heeft.
Onder f
Bij het bepalen van de mate waarin aan kennisdeling wordt gedaan, wordt met
name gekeken naar het geografische bereik van de kennisdeling. De gedachte
hierbij is dat hoe groter het geografische bereik is binnen Noord-Brabant, des te
meer mensen bereikt worden. Een volgende groep kan weer voortborduren op
deze resultaten.
Kennisspreiding lokaal niveau: 1 punt
Kennisspreiding lokaal en bovenlokaal niveau: 2 punten
Kennisspreiding lokaal, bovenlokaal en regionaal niveau: 3 punten
Kennisspreiding lokaal, bovenlokaal, regionaal en bovenregionaal niveau:
4 punten
Hierbij wordt onder lokaal niveau verstaan, het gebied van een wijk of dorp.
Onder bovenlokaalniveau wordt verstaan het gebied van een gemeente.
Onder regionaal niveau wordt verstaan: het gebied van meerdere gemeenten
binnen een arbeidsmarktregio. Onder bovenregionaal niveau wordt verstaan
het gebied van meerdere gemeenten in meer dan een arbeidsmarktregio.
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

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

de secretaris
ir. A.M. Burger

Kenmerk: 4064047
Uitgegeven, 28 september 2016
De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
mw. ir. A.M. Burger.
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