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Onderwerp

Vijfde wijzigingsregeling Subsidieregeling economie en innovatie NoordBrabant 2016
Nummer

185/16

Bijlage(n)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;
Overwegende Gedeputeerde Staten op12 juli 2016 de Subsidieregeling
economie en innovatie Noord-Brabant 2016 hebben vastgesteld;
Overwegende dat Gedeputeerde Staten in overleg met de regio’s enkele
beleidsmatige aanpassingen wensen door te voeren;
Overwegende dat Gedeputeerde Staten derhalve enkele artikelen in die
subsidieregeling wensen aan te scherpen;
Besluiten vast te stellen de volgende regeling:
Artikel I Wijzigingen
De subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant 2016 wordt als
volgt gewijzigd:
A.
Paragraaf 1 komt te luiden:
§1
Versterking smart industry en logistiek in de regio WestBrabant
Artikel 1.1 Begripsbepalingen
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
a. biobased economy: economie die voor zijn energievoorziening en
materialen gebaseerd is op groene grondstoffen in plaats van fossiele
grondstoffen;
b. kennisinstelling: verzamelnaam voor alle universiteiten, hogescholen,
onderzoeksinstellingen en academische ziekenhuizen;
c. maintenance: onderhoud;

d. MKB-onderneming: kleine en middelgrote onderneming als bedoeld in
bijlage I van Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende
de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen
(2003/361/EG);
e. regio West-Brabant: speerpuntregio smart industry als aangegeven op
bijlage 1, behorende bij deze subsidieregeling;
f. samenwerkingspartner: partner waar de subsidieaanvrager mee
samenwerkt in het samenwerkingsverband;
g. smart industry: verregaande digitalisering en verweving van apparaten,
productiemiddelen en organisaties.
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Artikel 1.2 Doelgroep
1. Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door:
a. rechtspersonen;
b. een samenwerkingsverband van rechtspersonen.
2. Indien het samenwerkingsverband, bedoeld in het eerste lid, geen
rechtspersoonlijkheid bezit:
a. wordt subsidie aangevraagd door een deelnemer van het
samenwerkingsverband;
b. draagt het project de instemming van alle deelnemers van het
samenwerkingsverband.
Artikel 1.3 Subsidievorm
a. Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze paragraaf
projectsubsidies.
b. Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een
geldbedrag.
Artikel 1.4 Subsidiabele activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het versterken van de
smart industry in de regio West-Brabant:
a. binnen de deelsectoren:
1°. maintenance;
2°. logistiek;
3°. biobased economy;
4°. high-tech systemen en materialen;
5°. vrijetijdseconomie;
6°. agrosector.
b. binnen andere sectoren als genoemd onder a.
Artikel 1.5 Weigeringsgronden
Subsidie wordt geweigerd indien:
a. het project meer dan drie maanden voor aanvraag van de subsidie is
gestart;
b. de subsidieaanvrager reeds voor het zelfde project subsidie op grond van
deze of een andere provinciale regeling heeft ontvangen.
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Artikel 1.6 Subsidievereisten
1. Om voor subsidie als bedoeld in artikel 1.4. in aanmerking te komen, wordt
voldaan aan de volgende vereisten:
a. het project is gericht op het versterken van de smart industry;
b. het project is gericht op en komt ten goede aan MKB-ondernemingen;
c. het project wordt uitgevoerd in de regio West-Brabant;
d. het project bevindt zich in de start- of experimentele fase;
e. het project is vraag gestuurd en voorziet daarmee in een behoefte;
f. de subsidieaanvrager werkt samen met ten minste een andere partner;
g. de samenwerkingspartner of samenwerkingspartners of een andere
partner van de subsidieaanvrager dragen een deel van het financiële
risico van het project;
h. het project of de samenwerking heeft een innovatief karakter;
i. het project heeft een aantoonbaar regionaal effect;
j. het project leidt aantoonbaar tot economisch toegevoegde waarde op
ten minste drie van de volgende gebieden:
1°. nieuwe werkgelegenheid;
2°. behoud van werkgelegenheid;
3°. innovatieve methoden en technieken;
4°. versterking van de concurrentiepositie van het regionale
bedrijfsleven;
5°. verbetering van het vestigingsklimaat;
6°. stimulering van duurzame ontwikkeling in de regio;
k. het project is gericht op een duurzaam vervolg;
l. het project kan binnen twee jaar na verlening van de subsidie worden
afgerond;
m. aan het project ligt een projectplan ten grondslag, waarin in ieder
geval is opgenomen:
1°. op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in deze paragraaf;
2°. een uitgewerkte doorkijk naar een duurzaam vervolg op het
project;
3°. een sluitende begroting.
2. Onverminderd het eerste lid, wordt om voor subsidie als bedoeld in artikel
1.4, onder a, in aanmerking te komen voldaan aan het vereiste dat het
project is gericht op een of meer van de in artikel 1.4, onder a, genoemde
deelsectoren.
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Artikel 1.7 Subsidiabele kosten
1. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie
komen alle kosten van de subsidiabele activiteit voor subsidie in
aanmerking.
2. In afwijking van het eerste lid zijn loonkosten van de subsidieaanvrager of
de leden van het samenwerkingsverband subsidiabel tot een maximum van
50 procent van de totale subsidiabele kosten.
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3. Voor de berekening van uurtarieven past de subsidieaanvrager de
berekeningssystematiek genoemd in artikel 10, onder c, van de Regeling
uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen subsidies Noord-Brabant
toe en hanteert daarbij het in artikel 13, eerste lid, van die regeling,
genoemde tarief van € 50.
4. In afwijking van het derde lid bedraagt het tarief voor kennisinstellingen €
125.
5. In afwijking van het eerste lid zijn kosten derden, als bedoeld in artikel 3
van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen subsidies
Noord-Brabant, subsidiabel tot een maximum van € 125 per uur.
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Artikel 1.8 Niet subsidiabele kosten
In afwijking van artikel 1.7 komen de volgende kosten niet voor subsidie in
aanmerking:
a. kosten die meer dan drie maanden voor aanvraag van de subsidie zijn
gemaakt;
b. kosten met betrekking tot de reguliere bedrijfsvoering van de
subsidieaanvrager, de leden van het samenwerkingsverband of de
samenwerkingspartners, met uitzondering van de loonkosten, bedoeld in
artikel 1.7, tweede lid;
c. loonkosten van publiekrechtelijke rechtspersonen;
d. kosten die uitsluitend communicatie betreffen en waarbij communicatie het
hoofddoel van het project betreft;
e. kosten voor fysieke infrastructuur;
f. kosten voor inventaris;
g. kosten voor huisvesting, met uitzondering van huisvestingskosten die
specifiek en onlosmakelijk zijn verbonden met het project;
Artikel 1.9 Vereisten subsidieaanvraag
Subsidieaanvragen worden ingediend vanaf 1 december 2016 tot en met 30
november 2017.
Artikel 1.10 Subsidieplafond
1. Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld
in artikel 1.4, onder a, voor de periode, genoemd in artikel 1.9 vast op €
331.695;
2. Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld
in artikel 1.4, onder b, voor de periode, genoemd in artikel 1.9 vast op €
58.534.
Artikel 1.11 Subsidiehoogte
De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 1.4, bedraagt 50 procent van de
subsidiabele kosten, tot een maximum van € 24.999.
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Artikel 1.12 Verdeelcriteria
1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de
subsidieaanvragen.
2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen
van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag
waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.
3. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt
rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige
subsidieaanvragen plaats door middel van loting.
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Artikel 1.13 Verplichtingen van de subsidieontvanger
De subsidie heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:
a. het project wordt binnen twee jaar na verlening van de subsidie afgerond,
met een eenmalige verlengingsmogelijkheid van maximaal zes maanden;
b. de subsidieaanvrager maakt de bevindingen en resultaten van het project
toegankelijk voor derden.
Artikel 1.14 Prestatieverantwoording
De subsidieontvanger toont desgevraagd aan dat de activiteiten, waarvoor de
subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden
verplichtingen is voldaan door middel van de volgende bewijsstukken:
a. een activiteitenverslag;
b. indien van toepassing foto- of videomateriaal van de situatie voor en na het
project;
c. indien van toepassing een proces verbaal van oplevering.
Artikel 1.15 Bevoorschotting en betaling
1. Bij subsidies tot € 25.000 verstrekken Gedeputeerde Staten een voorschot
van 100 procent van het verleende subsidiebedrag.
2. Gedeputeerde Staten betalen het voorschot in een keer.
B.
Paragraaf 2 komt te luiden:
§2
Versterking social innovation in de regio Midden-Brabant
Artikel 2.1 Begripsbepalingen
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
a. e-health: het gebruik van informatietechnologie en communicatietechnologie
ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de
gezondheidszorg;
b. campus: innovatie-stimulerende omgeving waar kennisintensieve bedrijven
en instellingen zijn gevestigd die samenwerken op basis van een
gemeenschappelijk inhoudelijk thema en programma en waar fysieke
nabijheid, innovatie-ondersteunende faciliteiten en ruimtelijke inrichting tot
doel hebben om interactie, kennisdeling, samenwerking, creativiteit en
innovatie te stimuleren;
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c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.

kennisinstelling: verzamelnaam voor alle universiteiten, hogescholen,
onderzoeksinstellingen en academische ziekenhuizen;
maakindustrie: geheel van economische activiteiten, waarbij grootschalig en
machinaal materialen tot nieuwe producten worden verwerkt;
MKB-onderneming: kleine en middelgrote onderneming als bedoeld in
bijlage I van Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende
de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen
(2003/361/EG);
regio Midden-Brabant: speerpuntregio social innovation als aangegeven op
bijlage 1, behorende bij deze subsidieregeling;
samenwerkingspartner: partner waar de subsidieaanvrager mee
samenwerkt in het samenwerkingsverband;
smart industry: verregaande digitalisering en verweving van apparaten,
productiemiddelen en organisaties;
social innovation: hedendaagse initiatieven van mensen en organisaties
gericht op innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen.

Nummer

185/16

Artikel 2.2 Doelgroep
1. Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door:
a. rechtspersonen;
b. een samenwerkingsverband van rechtspersonen.
2. Indien het samenwerkingsverband, bedoeld in het eerste lid, geen
rechtspersoonlijkheid bezit:
a. wordt subsidie aangevraagd door een deelnemer van het
samenwerkingsverband;
b. draagt het project de instemming van alle deelnemers van het
samenwerkingsverband.
Artikel 2.3 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 2.4 Subsidiabele activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het versterken van
social innovation in de regio Midden-Brabant:
a. binnen de deelsectoren:
1°. smart industry;
2°. zorg;
3°. leisure;
4°. logistiek;
b. binnen andere sectoren als genoemd onder a.
Artikel 2.5 Weigeringsgronden
Subsidie wordt geweigerd indien:
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a. het project meer dan drie maanden voor aanvraag van de subsidie is
gestart;
b. de subsidieaanvrager reeds voor het zelfde project subsidie op grond van
deze of een andere provinciale regeling heeft ontvangen.
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Artikel 2.6 Subsidievereisten
1. Om voor subsidie als bedoeld in artikel 2.4. in aanmerking te komen, wordt
voldaan aan de volgende vereisten:
a. het project is gericht op het versterken van social innovation;
b. het project is gericht op en komt ten goede aan MKB-ondernemingen;
c. het project wordt uitgevoerd in de regio Midden-Brabant;
d. het project bevindt zich in de start- of experimentele fase;
e. het project is vraag gestuurd en voorziet daarmee in een behoefte;
f. de subsidieaanvrager werkt samen met ten minste een andere partner;
g. de samenwerkingspartner of samenwerkingspartners of een andere
partner van de subsidieaanvrager dragen een deel van het financiële
risico van het project;
h. het project of de samenwerking heeft een innovatief karakter;
i. het project heeft een aantoonbaar regionaal effect;
j. het project leidt aantoonbaar tot economisch toegevoegde waarde op
ten minste drie van de volgende gebieden:
1°. nieuwe werkgelegenheid;
2°. behoud van werkgelegenheid;
3°. innovatieve methoden en technieken;
4°. versterking van de concurrentiepositie van het regionale
bedrijfsleven;
5°. verbetering van het vestigingsklimaat;
6°. stimulering van duurzame ontwikkeling in de regio;
k. het project is gericht op een duurzaam vervolg;
l. het project kan binnen twee jaar na verlening van de subsidie worden
afgerond;
m. aan het project ligt een projectplan ten grondslag, waarin in ieder
geval is opgenomen:
1°. op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in deze paragraaf;
2°. een uitgewerkte doorkijk naar een duurzaam vervolg op het
project;
3°. een sluitende begroting.
2. Onverminderd het eerste lid, wordt om voor subsidie als bedoeld in artikel
2.4, onder a, in aanmerking te komen voldaan aan het vereiste dat het
project is gericht op een of meer van de in artikel 2.4, onder a, genoemde
deelsectoren.
3. Onverminderd het eerste en tweede lid, wordt om voor subsidie als
bedoeld in artikel 2.4, onderdeel a, onder 1, in aanmerking te komen
voldaan aan de volgende vereisten:
a. het project is gericht op een toekomstbestendige en onderscheidende
maakindustrie;
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b. het project draagt bij aan de ontwikkeling van gespecialiseerde
campussen, waar productie, kennis en innovatie centraal staan.
4. Onverminderd het eerste en tweede lid, wordt om voor subsidie als
bedoeld in artikel 2.4, onderdeel a, onder 2, in aanmerking te komen
voldaan aan het vereiste dat het project bijdraagt aan ten minste een van
de volgende zorgambities van de regio Midden-Brabant:
a. de ontwikkeling van de regio Midden-Brabant als gidsregio op het
neurodomein in de zin van het leveren van de beste zorg, de beste
behandeling en de beste begeleiding voor hersen- en
zenuwaandoeningen;
b. het stimuleren van zelfmanagement binnen de zorg, zodat iedere
inwoner over de mogelijkheden en middelen beschikt om zelf de regie
te voeren over zijn gezondheid, ziekte en de contacten met
zorgverleners;
c. het stimuleren van e-health door het ontwikkelen of implementeren van
nieuwe digitale product-innovaties of service-innovaties.
5. Onverminderd het eerste en tweede lid, wordt om voor subsidie als
bedoeld in artikel 2.4, onderdeel a, onder 3, in aanmerking te komen
voldaan aan de volgende vereisten:
a. het project draagt bij aan een onderscheidend leisure aanbod;
b. het project is gericht op meerdaags verblijfstoerisme met een
internationale uitstraling;
6. Onverminderd het eerste en tweede lid, wordt om voor subsidie als
bedoeld in artikel 2.4, onderdeel a, onder 4, in aanmerking te komen
voldaan aan de volgende vereisten:
a. het project draagt bij aan de ontwikkeling van de regio MiddenBrabant als logistieke hotspot;
b. het project is gericht op:
1°. de multimodale bereikbaarheid van de regio Midden-Brabant, of;
2°. de business ontwikkeling van nieuwe of bestaande logistieke
bedrijven.
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Artikel 2.7 Subsidiabele kosten
1. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie
komen alle kosten van de subsidiabele activiteit voor subsidie in
aanmerking.
2. In afwijking van het eerste lid zijn loonkosten van de subsidieaanvrager of
de leden van het samenwerkingsverband subsidiabel tot een maximum van
50 procent van de totale subsidiabele kosten.
3. Voor de berekening van uurtarieven past de subsidieaanvrager de
berekeningssystematiek genoemd in artikel 10, onder c, van de Regeling
uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen subsidies Noord-Brabant
toe en hanteert daarbij het in artikel 13, eerste lid, van die regeling,
genoemde tarief van € 50.
4. In afwijking van het derde lid bedraagt het tarief voor kennisinstellingen €
125.
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5. In afwijking van het eerste lid zijn kosten derden, als bedoeld in artikel 3
van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen subsidies
Noord-Brabant, subsidiabel tot een maximum van € 125 per uur.
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Artikel 2.8 Niet subsidiabele kosten
In afwijking van artikel 2.7 komen de volgende kosten niet voor subsidie in
aanmerking:
a. kosten die meer dan drie maanden voor aanvraag van de subsidie zijn
gemaakt;
b. kosten met betrekking tot de reguliere bedrijfsvoering van de
subsidieaanvrager, de leden van het samenwerkingsverband of de
samenwerkingspartners, met uitzondering van de loonkosten, bedoeld in
artikel 2.7, tweede lid;
c. loonkosten van publiekrechtelijke rechtspersonen;
d. kosten die uitsluitend communicatie betreffen en waarbij communicatie het
hoofddoel van het project betreft;
e. kosten voor fysieke infrastructuur;
f. kosten voor inventaris;
g. kosten voor huisvesting, met uitzondering van huisvestingskosten die
specifiek en onlosmakelijk zijn verbonden met het project;
Artikel 2.9 Vereisten subsidieaanvraag
Subsidieaanvragen worden ingediend vanaf 1 december 2016 tot en met 30
november 2017.
Artikel 2.10 Subsidieplafond
1. Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld
in artikel 2.4, onder a, voor de periode, genoemd in artikel 2.9 vast op €
372.972;
2. Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld
in artikel 2.4, onder b, voor de periode, genoemd in artikel 2.9 vast op €
65.819.
Artikel 2.11 Subsidiehoogte
De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 2.4, bedraagt 50 procent van de
subsidiabele kosten, tot een maximum van € 50.000.
Artikel 2.12 Verdeelcriteria
1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de
subsidieaanvragen.
2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen
van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag
waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.
3. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt
rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige
subsidieaanvragen plaats door middel van loting.
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Artikel 2.13 Verplichtingen van de subsidieontvanger
De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:
a. voor subsidies van € 25.000 en hoger, overlegt de subsidieontvanger
jaarlijks een tussentijds voortgangsverslag, indien de periode van uitvoering
van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt meer dan twaalf
maanden bedraagt;
b. in afwijking van artikel 21, vijfde lid, onder a, van de Algemene
subsidieverordening Noord-Brabant, houdt de subsidieontvanger voor
subsidies van € 25.000 tot € 125.000 een administratie bij van aan de
activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten als bedoeld in artikel 4:37,
eerste lid, onder b, van de Algemene wet bestuursrecht en overlegt deze
desgevraagd aan Gedeputeerde Staten;
c. het project wordt binnen twee jaar na verlening van de subsidie afgerond,
met een eenmalige verlengingsmogelijkheid van maximaal zes maanden;
d. de subsidieaanvrager maakt de bevindingen en resultaten van het project
toegankelijk voor derden.
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Artikel 2.14 Prestatieverantwoording
1. Voor subsidies tot € 25.000, toont de subsidieontvanger desgevraagd aan
dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat
aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel
van de volgende bewijsstukken:
a. een activiteitenverslag;
b. indien van toepassing foto- of videomateriaal van de situatie voor en na
het project;
c. indien van toepassing een proces verbaal van oplevering.
2. Voor subsidies van € 25.000 tot € 125.000 toont de subsidieontvanger bij
de aanvraag tot subsidievaststelling aan dat de activiteiten, waarvoor de
subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden
verplichtingen is voldaan door middel van:
a. een activiteitenverslag;
b. indien van toepassing foto- of videomateriaal van de situatie voor en na
het project;
c. indien van toepassing een proces verbaal van oplevering.
3. Onverminderd het tweede lid, overlegt de subsidieontvanger voor subsidies
van € 25.000 tot € 125.000 een verklaring inzake werkelijke kosten en
opbrengsten als bedoeld in artikel 21, zesde lid, van de Algemene
subsidieverordening Noord-Brabant, met gebruikmaking van de daartoe
door Gedeputeerde Staten vastgestelde modelverklaring.
Artikel 2.15 Bevoorschotting en betaling
1. Bij subsidies tot € 25.000 verstrekken Gedeputeerde Staten een voorschot
van 100 procent van het verleende subsidiebedrag.
2. Bij subsidies vanaf € 25.000 verstrekken Gedeputeerde Staten een
voorschot van 80 procent van het verleende subsidiebedrag.
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3. Gedeputeerde Staten betalen het voorschot, genoemd in het eerste en
tweede lid, in een keer.
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C.
Paragraaf 3 komt te luiden:
§3
Versterking agrifood sector in de regio Noordoost-Brabant
Artikel 3.1 Begripsbepalingen
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
a. agrifood sector: sector gericht op het proces van het produceren,
bewerken, verwerken, vermarkten en distribueren van agrarisch voedsel
van agrariër tot consument, inclusief de toeleverende en ondersteunende
bedrijven;
b. biobased economy: economie die voor zijn energievoorziening en
materialen gebaseerd is op groene grondstoffen in plaats van fossiele
grondstoffen;
c. kennisinstelling: verzamelnaam voor alle universiteiten, hogescholen,
onderzoeksinstellingen en academische ziekenhuizen;
d. keteninnovatie: het binnen een bedrijfsketen samenwerken aan
productinnovaties en marktinnovaties;
e. MKB-onderneming: kleine en middelgrote onderneming als bedoeld in
bijlage I van Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende
de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen
(2003/361/EG);
f. regio Noordoost-Brabant: speerpuntregio agrifood sector als aangegeven
op bijlage 1, behorende bij deze subsidieregeling;
g. samenwerkingspartner: partner waarmee de subsidieaanvrager samenwerkt
in het samenwerkingsverband.
Artikel 3.2 Doelgroep
1. Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door:
a. rechtspersonen;
b. een samenwerkingsverband van rechtspersonen.
2. Indien het samenwerkingsverband, bedoeld in het eerste lid, geen
rechtspersoonlijkheid bezit:
a. wordt subsidie aangevraagd door een deelnemer van het
samenwerkingsverband;
b. draagt het project de instemming van alle deelnemers van het
samenwerkingsverband.
Artikel 3.3 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 3.4 Subsidiabele activiteiten
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Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het versterken van de
agrifood sector in de regio Noordoost-Brabant:
a. binnen de deelsectoren:
1°. voeding en gezondheid;
2°. duurzame technologie;
3°. biobased economy;
4°. keteninnovatie.
b. binnen andere sectoren als genoemd onder a.
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Artikel 3.5 Weigeringsgronden
Subsidie wordt geweigerd indien:
a. het project meer dan drie maanden voor aanvraag van de subsidie is
gestart;
b. de subsidieaanvrager reeds voor het zelfde project subsidie op grond van
deze of een andere provinciale regeling heeft ontvangen.
Artikel 3.6 Subsidievereisten
1. Om voor subsidie als bedoeld in artikel 3.4. in aanmerking te komen, wordt
voldaan aan de volgende vereisten:
a. het project is gericht op het versterken van de agrifood sector;
b. het project is gericht op en komt ten goede aan MKB-ondernemingen;
c. het project wordt uitgevoerd in de regio Noordoost-Brabant;
d. het project bevindt zich in de start- of experimentele fase;
e. het project is vraag gestuurd en voorziet daarmee in een behoefte;
f. de subsidieaanvrager werkt samen met ten minste een andere partner;
g. de samenwerkingspartner of samenwerkingspartners of een ander
partner van de subsidieaanvrager dragen een deel van het financiële
risico van het project;
h. het project of de samenwerking heeft een innovatief karakter;
i. het project heeft een aantoonbaar regionaal effect;
j. het project leidt aantoonbaar tot economisch toegevoegde waarde op
ten minste drie van de volgende gebieden:
1°. nieuwe werkgelegenheid;
2°. behoud van werkgelegenheid;
3°. innovatieve methoden en technieken;
4°. versterking van de concurrentiepositie van het regionale
bedrijfsleven;
5°. verbetering van het vestigingsklimaat;
6°. stimulering van duurzame ontwikkeling in de regio;
k. het project is gericht op een duurzaam vervolg;
l. het project kan binnen twee jaar na verlening van de subsidie worden
afgerond;
m. aan het project ligt een projectplan ten grondslag, waarin in ieder
geval is opgenomen:
1°. op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in deze paragraaf;
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2°. een uitgewerkte doorkijk naar een duurzaam vervolg op het
project;
3°. een sluitende begroting.
2. Onverminderd het eerste lid, wordt om voor subsidie als bedoeld in artikel
3.4, onder a, in aanmerking te komen voldaan aan het vereiste dat het
project is gericht op een of meer van de in artikel 3.4, onder a, genoemde
deelsectoren.
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Artikel 3.7 Subsidiabele kosten
1. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie
komen alle kosten van de subsidiabele activiteit voor subsidie in
aanmerking.
2. In afwijking van het eerste lid zijn loonkosten van de subsidieaanvrager of
de leden van het samenwerkingsverband subsidiabel tot een maximum van
50 procent van de totale subsidiabele kosten.
3. Voor de berekening van uurtarieven past de subsidieaanvrager de
berekeningssystematiek genoemd in artikel 10, onder c, van de Regeling
uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen subsidies Noord-Brabant
toe en hanteert daarbij het in artikel 13, eerste lid, van die regeling,
genoemde tarief van € 50.
4. In afwijking van het derde lid bedraagt het tarief voor kennisinstellingen €
125.
5. In afwijking van het eerste lid zijn kosten derden, als bedoeld in artikel 3
van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen subsidies
Noord-Brabant, subsidiabel tot een maximum van € 125 per uur.
Artikel 3.8 Niet subsidiabele kosten
In afwijking van artikel 3.7 komen de volgende kosten niet voor subsidie in
aanmerking:
a. kosten die meer dan drie maanden voor aanvraag van de subsidie zijn
gemaakt;
b. kosten met betrekking tot de reguliere bedrijfsvoering van de
subsidieaanvrager, de leden van het samenwerkingsverband of de
samenwerkingspartners, met uitzondering van de loonkosten, bedoeld in
artikel 3.7, tweede lid;
c. loonkosten van publiekrechtelijke rechtspersonen;
d. kosten die uitsluitend communicatie betreffen en waarbij communicatie het
hoofddoel van het project betreft;
e. kosten voor fysieke infrastructuur;
f. kosten voor inventaris;
g. kosten voor huisvesting, met uitzondering van huisvestingskosten die
specifiek en onlosmakelijk zijn verbonden met het project;
Artikel 3.9 Vereisten subsidieaanvraag
Subsidieaanvragen worden ingediend vanaf 1 december 2016 tot en met 30
november 2017.
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Artikel 3.10 Subsidieplafond
1. Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld
in artikel 3.4, onder a, voor de periode, genoemd in artikel 3.9 vast op €
298.287;
2. Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld
in artikel 3.4, onder b, voor de periode, genoemd in artikel 3.9 vast op €
52.638.
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Artikel 3.11 Subsidiehoogte
De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 3.4, bedraagt 50 procent van de
subsidiabele kosten, tot een maximum van € 50.000.
Artikel 3.12 Verdeelcriteria
1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de
subsidieaanvragen.
2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen
van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag
waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.
3. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt
rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige
subsidieaanvragen plaats door middel van loting.
Artikel 3.13 Verplichtingen van de subsidieontvanger
De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:
a. voor subsidies van € 25.000 en hoger, overlegt de subsidieontvanger
jaarlijks een tussentijds voortgangsverslag, indien de periode van uitvoering
van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt meer dan twaalf
maanden bedraagt;
b. in afwijking van artikel 21, vijfde lid, onder a, van de Algemene
subsidieverordening Noord-Brabant, houdt de subsidieontvanger voor
subsidies van € 25.000 tot € 125.000 een administratie bij van aan de
activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten als bedoeld in artikel 4:37,
eerste lid, onder b, van de Algemene wet bestuursrecht en overlegt deze
desgevraagd aan Gedeputeerde Staten;
c. het project wordt binnen twee jaar na verlening van de subsidie afgerond,
met een eenmalige verlengingsmogelijkheid van maximaal zes maanden;
d. de subsidieaanvrager maakt de bevindingen en resultaten van het project
toegankelijk voor derden.
Artikel 3.14 Prestatieverantwoording
1. Voor subsidies tot € 25.000, toont de subsidieontvanger desgevraagd aan
dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat
aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel
van de volgende bewijsstukken:
a. een activiteitenverslag;
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b. indien van toepassing foto- of videomateriaal van de situatie voor en na
het project;
c. indien van toepassing een proces verbaal van oplevering.
2. Voor subsidies van € 25.000 tot € 125.000 toont de subsidieontvanger bij
de aanvraag tot subsidievaststelling aan dat de activiteiten, waarvoor de
subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden
verplichtingen is voldaan door middel van:
a. een activiteitenverslag;
b. indien van toepassing foto- of videomateriaal van de situatie voor en na
het project;
c. indien van toepassing een proces verbaal van oplevering.
3. Onverminderd het tweede lid, overlegt de subsidieontvanger voor subsidies
van € 25.000 tot € 125.000 een verklaring inzake werkelijke kosten en
opbrengsten als bedoeld in artikel 21, zesde lid, van de Algemene
subsidieverordening Noord-Brabant, met gebruikmaking van de daartoe
door Gedeputeerde Staten vastgestelde modelverklaring.

Nummer

185/16

Artikel 3.15 Bevoorschotting en betaling
1. Bij subsidies tot € 25.000 verstrekken Gedeputeerde Staten een voorschot
van 100 procent van het verleende subsidiebedrag.
2. Bij subsidies vanaf € 25.000 verstrekken Gedeputeerde Staten een
voorschot van 80 procent van het verleende subsidiebedrag.
3. Gedeputeerde Staten betalen het voorschot in een keer.
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: Vijfde wijzigingsregeling
Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant 2016.

’s-Hertogenbosch, 28 november 2016

Gedeputeerde Staten voornoemd,
de voorzitter

de secretaris

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

mw. ir. A.M. Burger
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Toelichting behorende bij de Vijfde wijzigingsregeling
Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant 2016
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Paragraaf 1 Versterking smart industry en logistiek in de regio
West-Brabant
Algemeen
Achtergrond
De regio West-Brabant is wat betreft toegevoegde waarde één van de
topregio’s van Nederland.
Gedeputeerde Staten willen in West-Brabant de smart industry verbeteren en
richten zich daarbij vooral op de topsectoren maintenance, logistiek en
biobased economy. Hierbij willen Gedeputeerde Staten stimuleren dat deze
deelclusters elkaar gaan versterken om zo de innovatiekracht van bedrijven te
vergroten. Het gaat daarbij om cross-overs van agrofood en chemie,
onderhoud binnen agrofood, high-tech systemen en materialen en chemie en
het verstevigen en uitbouwen van de logistieke positie. Aangezien de regio
West-Brabant meer dan welke regio getroffen is door de crisis, is het ook van
belang dat de regionale ondernemerskracht wordt versterkt. Gedeputeerde
Staten willen dat bereiken door ondernemerschap te stimuleren op de
deelsectoren zorgeconomie, vrijetijdseconomie en agrosector, hetgeen ook
goed aansluit op de maatschappelijke opgaven van de provincie. In de
strategische agenda West-Brabant 2020 zijn deze sectoren ook als
economische dragers van de regio benoemd.

Artikelsgewijs
Artikel 1.4 Subsidiabele activiteiten
Onderdeel a Deelsectoren
Onder eerste Maintenance
Onder maintenance verstaan Gedeputeerde Staten onderhoud, revisie,
reparatie, vervanging en vernieuwing, dus alles wat nodig is om fabrieken,
productiebedrijven, installaties en transportmiddelen zo soepel mogelijk te laten
draaien.
Onder tweede Logistiek
Met logistiek bedoelen Gedeputeerde Staten het organiseren, plannen,
besturen en uitvoeren van de goederenstroom in Brabant. Het gaat daarbij om
het proces vanaf de ontwikkeling en inkoop van een product, via productie en
distributie naar de eindafnemer. Het doel is om tegen optimale kosten en
kapitaalgebruik te voldoen aan de behoeften van de markt. Het gaat dus
kortgezegd om: "de juiste dingen, op de juiste tijd, op de juiste plaats, in de
juiste hoeveelheden, tegen minimale kosten".
Onder derde Biobased economy
Met biobased economy bedoelen Gedeputeerde Staten dat projecten
betrekking moeten hebben op het gebruik van groene grondstoffen, ofwel
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biomassa, zodat er geen afhankelijkheid meer bestaat van fossiele
grondstoffen.
Onder vierde High-tech systemen en materialen
Met de deelsector high-tech systemen en materialen bedoelen Gedeputeerde
Staten een aantal nauw met elkaar verweven maakindustrieën. Het betreft
daarbij de machine- en systeemindustrie, automotive, lucht- en ruimtevaart en
materialen inclusief staal.
Onder vijfde Vrijetijdseconomie
Gedeputeerde Staten verstaan onder vrijetijdseconomie activiteiten op het
gebied van toerisme, recreatie, cultuur en sport.
Onder zesde Agrosector
Onder agrosector verstaan Gedeputeerde Staten de gehele productiekolom
van agrarische bedrijven, inclusief opslag, transport, handel, verkoop aan de
consument en inclusief de toeleverende en ondersteunende bedrijven.
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Artikel 1.6 Subsidievereisten
Eerste lid Basisvereisten
Onder a Smart industry
Met smart industry bedoelen Gedeputeerde Staten de verregaande
digitalisering en verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties
(het ‘internet of things’), waardoor nieuwe manieren van produceren, nieuwe
business modellen en nieuwe sectoren ontstaan. smart industries zijn industrieën
die een zeer flexibele productiecapaciteit hebben in termen van het product
(specificaties, kwaliteit, design), volume (hoeveelheid), timing (levertijd),
grondstoffen- en kosten efficiëntie. Projecten dienen gericht te zijn op het
slimmer, duurzamer en efficiënter maken van de Brabantse economie.
Onder b MKB-ondernemingen
Gedeputeerde Staten willen de positie van MKB-ondernemingen in de
speerpuntenregio’s versterken. Het project moet derhalve uitdrukkelijk gericht
zijn op of ten goede komen aan MKB-ondernemingen.
Onder c Regio West-Brabant
Binnen de regio West-Brabant vallen de gemeenten die zijn opgenomen in
bijlage 1 onder het economische speerpunt smart industry.
Onder e Vraag gestuurd
Het project voorziet in de behoefte van de genoemde deelsectoren of van de
desbetreffende andere sectoren, doordat ze vraag gestuurd en niet aanbod
gestuurd zijn.
Onder f en g Samenwerking
Gedeputeerde Staten streven naar meer kennisdeling en een grotere multiplier
voor de regio. Samenwerking en het samen dragen van de financiële risico’s
van een project draagt hierbij aan.
Onder h Innovatief karakter
Met innovatief karakter bedoelen Gedeputeerde Staten dat het project specifiek
gericht moet zijn op nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen. Innovatie
kan plaatsvinden binnen organisaties maar ook binnen bredere - sociale verbanden. Het proces van innoveren omvat het geheel van menselijke
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handelingen gericht op vernieuwing van producten, diensten,
productieprocessen.
Onder i Regionaal effect
Het is uiteraard de bedoeling dat het project een aantoonbaar versterkend
effect op de desbetreffende speerpuntenregio heeft. De subsidieaanvrager dient
dus onder meer aan te tonen dat de regio meeprofiteert, door bijvoorbeeld
gebruik te maken van lokale kennis en toeleveranciers bij de uitvoering van het
project.
Onder j Economisch toegevoegde waarde
Gedeputeerde Staten wensen een bijdrage te leveren aan de regionaal
economische versterking. Hiertoe dient de subsidieaanvrager aan te tonen dat
het project tot economisch toegevoegde waarde leidt op ten minste drie van de
onder j genoemde gebieden.
Onder een en twee Nieuwe werkgelegenheid en behoud van
werkgelegenheid
Met nieuwe werkgelegenheid en behoud van werkgelegenheid bedoelen
Gedeputeerde Staten dat het project moet bijdragen aan het voorkomen van
verlies van arbeidsplaatsen.
Onder drie Innovatieve methoden en technieken
Het project dient een innovatief karakter te hebben als bedoeld onder h, maar
daarnaast moeten de toegepaste innovatieve methoden en technieken ook echt
tot economisch toegevoegde waarde leiden.
Onder vier Versterking concurrentiepositie regionale
bedrijfsleven
Versterking van de concurrentiepositie van het regionale bedrijfsleven kan door
de subsidieaanvrager worden bereikt, als het project aantoonbaar leidt tot
waardevermeerdering of waardecreatie voor het bedrijfsleven.
Onder vijf Verbetering vestigingsklimaat
Onder verbetering van het vestigingsklimaat verstaan Gedeputeerde Staten een
verbetering van een of meer van het geheel aan factoren die bepaalt hoe
aantrekkelijk het voor een MKB-onderneming is zich te vestigen in de regio.
Onder zes Stimulering duurzame ontwikkeling regio
Met stimulering van duurzame ontwikkeling in de regio hebben Gedeputeerde
blijvende economische groei voor ogen.
Onder k Duurzaam vervolg
De subsidieaanvrager dient een doorkijk te geven naar het vervolg van het
project.
Onder l Binnen twee jaar afgerond
De subsidieaanvrager dient een realistische planning te overleggen, waaruit
blijkt dat het project uiterlijk binnen twee jaar na het verlenen van de subsidie
kan worden afgerond. Daarbij dient hij uiteraard ook in te gaan op eventuele
risicofactoren.
Tweede lid Specifieke vereisten
In het eerste lid worden de vereisten genoemd waar alle projecten aan dienen
te voldoen. Daarnaast dienen de projecten, bedoeld in artikel 1.4, onder a,
nog specifiek gericht te zijn op de genoemde deelsectoren.
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Artikel 1.7 Subsidiabele kosten
Derde en vierde lid Uurtarief
De subsidieaanvrager gaat bij het berekenen van subsidiabele uurtarieven uit
van de berekeningswijze op basis van een forfaitair vastgesteld uurtarief. Het
standaard uurtarief voor personeelsuren en arbeidsuren bedraagt op grond van
de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen subsidies NoordBrabant € 50. Voor kennisinstellingen geldt een uurtarief van € 125.
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Artikel 1.8 Niet subsidiabele kosten
Onder c Publiekrechtelijke rechtspersonen
Voorbeelden van publiekrechtelijke rechtspersonen zijn de Staat, provincies,
gemeenten en waterschappen. Het zijn organisaties die zijn ingesteld om
overheidstaken uit te voeren en waaraan door middel van een wettelijke
regeling of besluit rechtspersoonlijkheid is toegekend.
Onder f Inventaris
Onder inventaris wordt verstaan regulier kantoormeubilair, inclusief reguliere
hardware als computers, printers en kopieermachines. Inventaris bevat niet
speciaal voor het project noodzakelijke geachte hardware als een 3d-printer en
VR-brillen.
BTW
Overeenkomstig artikel 11 van de Algemene subsidieverordening NoordBrabant, is verrekenbare BTW niet subsidiabel.
Artikel 1.11 Subsidiehoogte
Deze subsidie kan voordeel in de vorm van staatssteun opleveren voor
subsidieontvangers. Aangezien de maximale hoogte van de subsidie onder de
€ 200.000 blijft, maken Gedeputeerde Staten in deze paragraaf gebruik van
de mogelijkheid van de-minimissteun. Bij de vaststelling van de maximale
subsidiehoogte op € 24.999 is hiermee rekening gehouden. Hierdoor is er
geen sprake van staatssteun. Indien uit het aanvraagformulier blijkt dat de
subsidieaanvrager van meerdere overheden subsidie heeft ontvangen, dient de
subsidieaanvrager een de-minimisverklaring in te vullen, waaruit blijkt dat in het
jaar van aanvraag en de twee daaraan voorafgaande jaren niet meer dan €
200.000 aan de-minimissteun is ontvangen.
Artikel 1.14 Prestatieverantwoording
Ambtshalve vaststelling
Op deze paragraaf is arrangement 1b van het Rijkssubsidiekader van
toepassing. Dat wil zeggen dat Gedeputeerde Staten de subsidie eerst verlenen
en na afloop van de prestatie de subsidie ambtshalve, dat wil zeggen zonder
aanvraag tot vaststelling van de subsidieontvanger, vaststellen. Zolang de
termijn voor de ambtshalve vaststelling (22 weken na afloop van het project)
nog niet is verstreken, kunnen Gedeputeerde Staten steekproefsgewijs om
verantwoording vragen en de subsidie zo nodig terugvorderen als de prestatie
niet of niet geheel is geleverd. Gedeputeerde Staten kunnen daarbij de
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subsidieontvanger fysiek of administratief controleren of aan de verplichtingen is
voldaan. De steekproef is gebaseerd op een risicogeoriënteerde benadering,
waarbij rekening wordt gehouden met de omvang, samenstelling en
achtergrond van de doelgroep. In de subsidiebeschikking wordt vermeld
wanneer de gesubsidieerde activiteiten moeten zijn verricht en welke
bewijsstukken de subsidieontvanger in de eigen administratie dient te bewaren.
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Meldingsplicht
Als de subsidieontvanger de gesubsidieerde activiteit niet, niet geheel of niet
volgens alle daaraan verbonden verplichtingen verricht, dient hij dit verplicht te
melden bij Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten kunnen dan, afhankelijk
van de situatie, de subsidie ambtshalve op een lager bedrag vaststellen. Ook
kan er ambtshalve een gewijzigde verleningsbeschikking worden vastgesteld,
waarin nieuwe afspraken met de subsidieontvanger worden gemaakt. Als bij de
desgevraagde verantwoording of controle blijkt dat niet aan de meldingsplicht
is voldaan, kan dit leiden tot volledige terugvordering inclusief wettelijke rente.

Paragraaf 2 Versterking social innovation in de regio MiddenBrabant
Algemeen
Achtergrond
De samenwerking tussen de vier o’s (Ondernemers, Organisaties,
Onderwijsinstellingen en Overheden), de multi-stakeholder benadering, is de
nieuwe werkwijze om te komen tot succesvolle projecten. Van government naar
governance. Midden-Brabant is daarmee koploper in social innovation. Sociale
innovaties dragen bij aan de groei en het versterken van economie, mens,
samenleving, leefomgeving en milieu. Vanuit het Economisch Programma
Brabant zien Gedeputeerde Staten kansen om social innovation vooral in te
zetten op de deelsectoren smart industry, zorg, leisure en logistiek. MiddenBrabant is de leisure regio van Brabant bij uitstek en Gedeputeerde Staten
willen mede vanuit de maatschappelijke opgave juist daar de projecten op
leisure stimuleren.
Artikelsgewijs
Artikel 2.4 Subsidiabele activiteiten
Onderdeel a Deelsectoren
Onder eerste Smart industry
Onder de deelsector smart industry verstaan Gedeputeerde Staten het
toepassen van ICT om productieprocessen slimmer te laten verlopen in de
maakindustrie. Gedeputeerde Staten kiezen in de regio Midden-Brabant voor
een koplopersprofiel en zetten daarom in op een brede stimulering van de
maakindustrie, zodat deze toekomstbestendid is en onderscheidende
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toegevoegde waarde levert. Gedeputeerde Staten gaan daarbij voor een
ontwikkeling van gespecialiseerde campussen met productie, kennis, en
innovatie als dragers voor economische dynamiek.
Onder tweede Zorg
Gedeputeerde Staten bedoelen met zorg het introduceren van nieuwe producten marktcombinaties in de hele zorgketen. Thema’s zijn het neurodomein in de
zin van hersenaandoeningen en zenuwaandoeningen. Het is de ambitie om van
de regio Midden-Brabant een gidsregio te maken, waar patiënten de best
denkbare zorg, behandeling en begeleiding ontvangen. Het tweede thema is
zelfmanagement, waarbij het de ambitie van Gedeputeerde Staten is dat iedere
burger over de mogelijkheid en middelen beschikt om regie te voeren over zijn
gezondheid, ziekte en contacten met zorgverleners. Het derde thema is ehealth. Gedeputeerde Staten willen innovaties in de zorg beschikbaar en
bruikbaar maken voor burgers en zorgprofessionals en in coproductie samen
met patiënten nieuwe businessmodellen creëren.
Onder derde Leisure
Met leisure doelen Gedeputeerde Staten op de vrijetijdseconomie, waar
activiteiten op het gebied van toerisme, recreatie, cultuur en sport worden
ontwikkeld. Gedeputeerde Staten willen in de regio Midden-Brabant het
meerdaags verblijfstoerisme van internationale allure stimuleren, georganiseerd
rondom een onderscheidend recreatieproduct. Gedeputeerde Staten streven
daarbij naar een toename van het aantal banen in de sector en grofweg naar
een verdubbeling van het aantal meerdaagse bezoekers en de omzet. Daarbij
is ook een verdubbeling van het aantal winterharde bedden nodig.
Onder vierde Logistiek
Projecten binnen de deelsector logistiek dienen gericht te zijn op het versterken
van de positie van de regio Midden-Brabant als logistieke hotspot nummer een
in Nederland. Gedeputeerde Staten richten zich daarbij op verschillende
aandachtsgebieden, zoals het versterken van de multimodale bereikbaarheid
van de regio, waardoor de rol als vooruitgeschoven logistiek cluster verder
wordt uitgebouwd. Ook vastgoedontwikkeling vinden Gedeputeerde Staten een
aandachtspunt. Gedeputeerde Staten willen nieuwe en bestaande logistieke
bedrijven faciliteren in hun bedrijfsvoering en ontwikkeling, zonder dat dit leidt
tot een ongebreidelde groei. De nadruk ligt op vraaggericht ontwikkelen,
waarbij kwaliteit van de vestigingslocatie voorop staat.
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Artikel 2.6 Subsidievereisten
Eerste lid Basisvereisten
Onder a Social innovation
Sociale innovaties zijn innovaties die in zowel hun doelstelling als in de manier
waarop ze tot stand komen maatschappelijk zijn. Meer specifiek definiëren
Gedeputeerde Staten sociale innovaties als nieuwe ideeën (producten, diensten
en modellen), die voldoen aan een maatschappelijke behoefte en tevens
nieuwe sociale relaties of samenwerkingsverbanden creëren. Met andere
woorden: het zijn innovaties die niet alleen goed zijn voor de samenleving,
maar ook de samenleving versterken.
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Onder b MKB-ondernemingen
Gedeputeerde Staten willen de positie van MKB-ondernemingen in de
speerpuntenregio’s versterken. Het project moet derhalve uitdrukkelijk gericht
zijn op of ten goede komen aan MKB-ondernemingen.
Onder c Regio Midden-Brabant
Binnen de regio Midden-Brabant vallen de gemeenten die zijn opgenomen in
bijlage 1 onder het economische speerpunt social innovation, inclusief de
gemeente Heusden.
Onder e Vraag gestuurd
Het project voorziet in de behoefte van de genoemde deelsectoren of van de
desbetreffende andere sectoren, doordat ze vraag gestuurd en niet aanbod
gestuurd zijn.
Onder f en g Samenwerking
Gedeputeerde Staten streven naar meer kennisdeling en een grotere multiplier
voor de regio. Samenwerking en het samen dragen van de financiële risico’s
van een project draagt hierbij aan.
Onder h Innovatief karakter
Met innovatief karakter bedoelen Gedeputeerde Staten dat het project specifiek
gericht moet zijn op nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen. Innovatie
kan plaatsvinden binnen organisaties maar ook binnen bredere - sociale verbanden. Het proces van innoveren omvat het geheel van menselijke
handelingen gericht op vernieuwing van producten, diensten,
productieprocessen.
Onder i Regionaal effect
Het is uiteraard de bedoeling dat het project een aantoonbaar versterkend
effect op de desbetreffende speerpuntenregio heeft. De subsidieaanvrager dient
dus onder meer aan te tonen dat de regio meeprofiteert, door bijvoorbeeld
gebruik te maken van lokale kennis en toeleveranciers bij de uitvoering van het
project.
Onder j Economisch toegevoegde waarde
Gedeputeerde Staten wensen een bijdrage te leveren aan de regionaal
economische versterking. Hiertoe dient de subsidieaanvrager aan te tonen dat
het project tot economisch toegevoegde waarde leidt op ten minste drie van de
onder j genoemde gebieden.
Onder een en twee Nieuwe werkgelegenheid en behoud van
werkgelegenheid
Met nieuwe werkgelegenheid en behoud van werkgelegenheid bedoelen
Gedeputeerde Staten dat het project moet bijdragen aan het voorkomen van
verlies van arbeidsplaatsen.
Onder drie Innovatieve methoden en technieken
Het project dient een innovatief karakter te hebben als bedoeld onder h, maar
daarnaast moeten de toegepaste innovatieve methoden en technieken ook echt
tot economisch toegevoegde waarde leiden.
Onder vier Versterking concurrentiepositie regionale
bedrijfsleven
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Versterking van de concurrentiepositie van het regionale bedrijfsleven kan door
de subsidieaanvrager worden bereikt, als het project aantoonbaar leidt tot
waardevermeerdering of waardecreatie voor het bedrijfsleven.
Onder vijf Verbetering vestigingsklimaat
Onder verbetering van het vestigingsklimaat verstaan Gedeputeerde Staten een
verbetering van een of meer van het geheel aan factoren die bepaalt hoe
aantrekkelijk het voor een MKB-onderneming is zich te vestigen in de regio.
Onder zes Stimulering duurzame ontwikkeling regio
Met stimulering van duurzame ontwikkeling in de regio hebben Gedeputeerde
blijvende economische groei voor ogen.
Onder k Duurzaam vervolg
De subsidieaanvrager dient een doorkijk te geven naar het vervolg van het
project.
Onder l Binnen twee jaar afgerond
De subsidieaanvrager dient een realistische planning te overleggen, waaruit
blijkt dat het project uiterlijk binnen twee jaar na het verlenen van de subsidie
kan worden afgerond. Daarbij dient hij uiteraard ook in te gaan op eventuele
risicofactoren.
Tweede lid Specifieke vereisten
In het eerste lid worden de vereisten genoemd waar alle projecten aan dienen
te voldoen. Daarnaast dienen de projecten, bedoeld in artikel 2.4, onder a,
nog specifiek gericht te zijn op de genoemde deelsectoren.
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Artikel 2.7 Subsidiabele kosten
Derde en vierde lid Uurtarief
De subsidieaanvrager gaat bij het berekenen van subsidiabele uurtarieven uit
van de berekeningswijze op basis van een forfaitair vastgesteld uurtarief. Het
standaard uurtarief voor personeelsuren en arbeidsuren bedraagt op grond van
de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen subsidies NoordBrabant € 50. Voor kennisinstellingen geldt een uurtarief van € 125.
Artikel 2.8 Niet subsidiabele kosten
Onder c Publiekrechtelijke rechtspersonen
Voorbeelden van publiekrechtelijke rechtspersonen zijn de Staat, provincies,
gemeenten en waterschappen. Het zijn organisaties die zijn ingesteld om
overheidstaken uit te voeren en waaraan door middel van een wettelijke
regeling of besluit rechtspersoonlijkheid is toegekend.
Onder f Inventaris
Onder inventaris wordt verstaan regulier kantoormeubilair inclusief reguliere
hardware als computers, printers en kopieermachines. Inventaris bevat niet
speciaal voor het project noodzakelijke geachte hardware als een 3d-printer en
VR-brillen.
BTW
Overeenkomstig artikel 11 van de Algemene subsidieverordening NoordBrabant, is verrekenbare BTW niet subsidiabel.
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Artikel 2.11 Subsidiehoogte
Deze subsidie kan voordeel in de vorm van staatssteun opleveren voor
subsidieontvangers. Aangezien de maximale hoogte van de subsidie onder de
€ 200.000 blijft, maken Gedeputeerde Staten in deze paragraaf gebruik van
de mogelijkheid van de-minimissteun. Bij de vaststelling van de maximale
subsidiehoogte € 50.000 is hiermee rekening gehouden. Hierdoor is er geen
sprake van staatssteun. Indien uit het aanvraagformulier blijkt dat de
subsidieaanvrager van meerdere overheden subsidie heeft ontvangen, dient de
subsidieaanvrager een de-minimisverklaring in te vullen, waaruit blijkt dat in het
jaar van aanvraag en de twee daaraan voorafgaande jaren niet meer dan €
200.000 aan de-minimissteun is ontvangen.

Nummer

185/16

Artikel 2.14 Prestatieverantwoording
Ambtshalve vaststelling subsidies tot € 25.000
Op subsidies tot € 25.000 is arrangement 1b van het Rijkssubsidiekader van
toepassing. Dat wil zeggen dat Gedeputeerde Staten de subsidie eerst verlenen
en na afloop van de prestatie de subsidie ambtshalve, dat wil zeggen zonder
aanvraag tot vaststelling van de subsidieontvanger, vaststellen. Zolang de
termijn voor de ambtshalve vaststelling (22 weken na afloop van het project)
nog niet is verstreken, kunnen Gedeputeerde Staten steekproefsgewijs om
verantwoording vragen en de subsidie zo nodig terugvorderen als de prestatie
niet of niet geheel is geleverd. Gedeputeerde Staten kunnen daarbij de
subsidieontvanger fysiek of administratief controleren of aan de verplichtingen is
voldaan. De steekproef is gebaseerd op een risicogeoriënteerde benadering,
waarbij rekening wordt gehouden met de omvang, samenstelling en
achtergrond van de doelgroep. In de subsidiebeschikking wordt vermeld
wanneer de gesubsidieerde activiteiten moeten zijn verricht en welke
bewijsstukken de subsidieontvanger in de eigen administratie dient te bewaren.
Bestuursverklaring subsidies van € 25.000 tot €125.000
Op subsidies van € 25.000 tot € 125.000 is arrangement 2 van het
Rijkssubsidiekader van toepassing. Omdat het in deze paragraaf gaat om
innovatieve projecten, waarbij het niet mogelijk is de prestatie vooraf te
definiëren, biedt het subsidiesysteem de subsidieontvanger de mogelijkheid om
te verantwoorden op basis van een opgave van de totale kosten. De
subsidieontvanger dient een bestuursverklaring te overleggen over het totaal
van kosten en baten van de prestatie. Hiervoor dient de subsidieontvanger
gebruik te maken van de daartoe door Gedeputeerde Staten vastgestelde
modelverklaring inzake werkelijke kosten en opbrengsten. Het gaat daarbij om
een globaal overzicht waaruit blijkt dat de gesubsidieerde activiteit heeft
plaatsgevonden met daaraan verbonden kosten; dus geen gedetailleerde
kostenverantwoording. Een volledige en diepgaande prestatieverantwoording
komt daarmee te vervallen. Volstaan kan worden met een beknopte toelichting
op de prestatie. De opgave van de gerealiseerde baten en lasten leidt tot het
totale subsidiebedrag. Als de kosten lager zijn dan begroot, stellen
Gedeputeerde Staten de subsidie lager vast en wordt te veel verstrekte subsidie
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teruggevorderd. Als de kosten hoger uitvallen, keren Gedeputeerde Staten
maximaal het verleende subsidiebedrag uit.
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Meldingsplicht
Als de subsidieontvanger de gesubsidieerde activiteit niet, niet geheel of niet
volgens alle daaraan verbonden verplichtingen verricht, dient hij dit verplicht te
melden bij Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten kunnen dan, afhankelijk
van de situatie, de subsidie ambtshalve op een lager bedrag vaststellen. Ook
kan er ambtshalve een gewijzigde verleningsbeschikking worden vastgesteld,
waarin nieuwe afspraken met de subsidieontvanger worden gemaakt. Als bij de
desgevraagde verantwoording of controle blijkt dat niet aan de meldingsplicht
is voldaan, kan dit leiden tot volledige terugvordering inclusief wettelijke rente.

Paragraaf 3 Versterking agrifood sector in de regio NoordoostBrabant
Algemeen
Achtergrond
Noord-Brabant wil tot de slimste en duurzaamste agrifoodregio’s van Europa
behoren. Hiertoe hebben Gedeputeerde Staten ook het Innovatieprogramma
Brabantse Agrofood 2020 opgesteld. Enerzijds willen Gedeputeerde Staten
met deze subsidieparagraaf de sterke economische toppositie en het
concurrentievermogen van de agrifood sector in de regio Noordoost-Brabant
vernieuwen en verder versterken. Anderzijds willen Gedeputeerde Staten de
transitie van de primaire sector ondersteunen naar een vitaal, duurzaam en
maatschappelijk gewaardeerd onderdeel van het agrifoodcluster, met focus op
kwaliteit en toegevoegde waarde. Voeding en gezondheid, duurzame
technologie en biobased economy zijn de deelsectoren waar Gedeputeerde
Staten zich daarbij op richten. Daarbij onderschrijven Gedeputeerde Staten de
organische verandering die de regio heeft ondergaan van de 5o’s naar FoodHealth-Farma en de keuze om als regio Noordoost-Brabant te richten op
Agrifood.
Artikelsgewijs
Artikel 3.4 Subsidiabele activiteiten
Onderdeel a Deelsectoren
Onder tweede Duurzame technologie
Deze deelsector ziet op het ontwikkelen van technologieën met het oog op de
milieugebruiksruimte die men op lange termijn over bijvoorbeeld 50 jaar wil
bereiken. Het betreft dus technieken waarmee in de toekomst wordt gekeken en
waarvoor men heden technologieën ontwikkelt.
Onder derde Biobased economy
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Met biobased economy bedoelen Gedeputeerde Staten dat projecten
betrekking moeten hebben op het niet meer afhankelijk zijn van fossiele
grondstoffen, maar juist van groene grondstoffen ofwel biomassa.
Onder vierde Keteninnovatie
Met de deelsector keteninnovatie bedoelen Gedeputeerde Staten het
doorvoeren van vernieuwing in meerdere schakels uit de agrifood keten of
innovatie die leidt tot een nieuwe agrifood keten.
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Artikel 3.6 Subsidievereisten
Eerste lid Basisvereisten
Onder a Agrifood sector
De ambitie van Gedeputeerde Staten is om van de regio Noordoost-Brabant in
2020 een topregio in agrifood te maken: innovatief, duurzaam en slim. Een
regio met internationale allure, nationale aantrekkingskracht en lokale
samenwerkingsvormen. Met een agrifood sector die voedsel produceert met
respect voor natuur en milieu én voor gezondheid en welzijn van mens en dier.
Agrifood gaat over alles wat de agrarische sector voortbrengt en waar
consumenten van genieten. Van de productie tot het bewerken, verwerken,
vermarkten en distribueren ervan, inclusief de toeleverende en ondersteunende
bedrijven op het gebied van bijvoorbeeld genetica, uitgangsmaterialen en
veredeling en de machinebouw en apparatenbouw. Gedeputeerde Staten
streven ernaar dat de regio Noordoost-Brabant op dit gebied wereldwijd gaat
uitblinken, qua innovatie, kennis en productiviteit.
Onder b MKB-ondernemingen
Gedeputeerde Staten willen de positie van MKB-ondernemingen in de
speerpuntenregio’s versterken. Het project moet derhalve uitdrukkelijk gericht
zijn op of ten goede komen aan MKB-ondernemingen.
Onder c Regio Noordoost-Brabant
Binnen de regio Noordoost-Brabant vallen de gemeenten die zijn opgenomen
in bijlage 1 onder het economische speerpunt agrifood sector, inclusief
gemeente Heusden.
Onder e Vraag gestuurd
Het project voorziet in de behoefte van de genoemde deelsectoren of van de
desbetreffende andere sectoren, doordat ze vraag gestuurd en niet aanbod
gestuurd zijn.
Onder f en g Samenwerking
Gedeputeerde Staten streven naar meer kennisdeling en een grotere multiplier
voor de regio. Samenwerking en het samen dragen van de financiële risico’s
van een project draagt hierbij aan.
Onder h Innovatief karakter
Met innovatief karakter bedoelen Gedeputeerde Staten dat het project specifiek
gericht moet zijn op nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen. Innovatie
kan plaatsvinden binnen organisaties maar ook binnen bredere - sociale verbanden. Het proces van innoveren omvat het geheel van menselijke
handelingen gericht op vernieuwing van producten, diensten,
productieprocessen.
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Onder i Regionaal effect
Het is uiteraard de bedoeling dat het project een aantoonbaar versterkend
effect op de desbetreffende speerpuntenregio heeft. De subsidieaanvrager dient
dus onder meer aan te tonen dat de regio meeprofiteert, door bijvoorbeeld
gebruik te maken van lokale kennis en toeleveranciers bij de uitvoering van het
project.
Onder j Economisch toegevoegde waarde
Gedeputeerde Staten wensen een bijdrage te leveren aan de regionaal
economische versterking. Hiertoe dient de subsidieaanvrager aan te tonen dat
het project tot economisch toegevoegde waarde leidt op ten minste drie van de
onder j genoemde gebieden.
Onder een en twee Nieuwe werkgelegenheid en behoud van
werkgelegenheid
Met nieuwe werkgelegenheid en behoud van werkgelegenheid bedoelen
Gedeputeerde Staten dat het project moet bijdragen aan het voorkomen van
verlies van arbeidsplaatsen.
Onder drie Innovatieve methoden en technieken
Het project dient een innovatief karakter te hebben als bedoeld onder h, maar
daarnaast moeten de toegepaste innovatieve methoden en technieken ook echt
tot economisch toegevoegde waarde leiden.
Onder vier Versterking concurrentiepositie regionale
bedrijfsleven
Versterking van de concurrentiepositie van het regionale bedrijfsleven kan door
de subsidieaanvrager worden bereikt, als het project aantoonbaar leidt tot
waardevermeerdering of waardecreatie voor het bedrijfsleven.
Onder vijf Verbetering vestigingsklimaat
Onder verbetering van het vestigingsklimaat verstaan Gedeputeerde Staten een
verbetering van een of meer van het geheel aan factoren die bepaalt hoe
aantrekkelijk het voor een MKB-onderneming is zich te vestigen in de regio.
Onder zes Stimulering duurzame ontwikkeling regio
Met stimulering van duurzame ontwikkeling in de regio hebben Gedeputeerde
blijvende economische groei voor ogen.
Onder k Duurzaam vervolg
De subsidieaanvrager dient een doorkijk te geven naar het vervolg van het
project.
Onder l Binnen twee jaar afgerond
De subsidieaanvrager dient een realistische planning te overleggen, waaruit
blijkt dat het project uiterlijk binnen twee jaar na het verlenen van de subsidie
kan worden afgerond. Daarbij dient hij uiteraard ook in te gaan op eventuele
risicofactoren.
Tweede lid Specifieke vereisten
In het eerste lid worden de vereisten genoemd waar alle projecten aan dienen
te voldoen. Daarnaast dienen de projecten, bedoeld in artikel 3.4, onder a,
nog specifiek gericht te zijn op de genoemde deelsectoren.
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Artikel 3.7 Subsidiabele kosten
Derde en vierde lid Uurtarief
De subsidieaanvrager gaat bij het berekenen van subsidiabele uurtarieven uit
van de berekeningswijze op basis van een forfaitair vastgesteld uurtarief. Het
standaard uurtarief voor personeelsuren en arbeidsuren bedraagt op grond van
de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen subsidies NoordBrabant € 50. Voor kennisinstellingen geldt een uurtarief van € 125.
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Artikel 3.8 Niet subsidiabele kosten
Onder c Publiekrechtelijke rechtspersonen
Voorbeelden van publiekrechtelijke rechtspersonen zijn de Staat, provincies,
gemeenten en waterschappen. Het zijn organisaties die zijn ingesteld om
overheidstaken uit te voeren en waaraan door middel van een wettelijke
regeling of besluit rechtspersoonlijkheid is toegekend.
Onder f Inventaris
Onder inventaris wordt verstaan regulier kantoormeubilair inclusief reguliere
hardware als computers, printers en kopieermachines. Inventaris bevat niet
speciaal voor het project noodzakelijke geachte hardware als een 3d-printer en
VR-brillen.
BTW
Overeenkomstig artikel 11 van de Algemene subsidieverordening NoordBrabant, is verrekenbare BTW niet subsidiabel.
Artikel 3.11 Subsidiehoogte
Deze subsidie kan voordeel in de vorm van staatssteun opleveren voor
subsidieontvangers. Aangezien de maximale hoogte van de subsidie onder de
€ 200.000 blijft, maken Gedeputeerde Staten in deze paragraaf gebruik van
de mogelijkheid van de-minimissteun. Bij de vaststelling van de maximale
subsidiehoogte € 50.000 is hiermee rekening gehouden. Hierdoor is er geen
sprake van staatssteun. Indien uit het aanvraagformulier blijkt dat de
subsidieaanvrager van meerdere overheden subsidie heeft ontvangen, dient de
subsidieaanvrager een de-minimisverklaring in te vullen, waaruit blijkt dat in het
jaar van aanvraag en de twee daaraan voorafgaande jaren niet meer dan €
200.000 aan de-minimissteun is ontvangen.
Artikel 3.14 Prestatieverantwoording
Ambtshalve vaststelling subsidies tot € 25.000
Op verleende subsidies tot € 25.000 is arrangement 1b van het
Rijkssubsidiekader van toepassing. Dat wil zeggen dat Gedeputeerde Staten de
subsidie eerst verlenen en na afloop van de prestatie de subsidie ambtshalve,
dat wil zeggen zonder aanvraag tot vaststelling van de subsidieontvanger,
vaststellen. Zolang de termijn voor de ambtshalve vaststelling (22 weken na
afloop van het project) nog niet is verstreken, kunnen Gedeputeerde Staten
steekproefsgewijs om verantwoording vragen en de subsidie zo nodig
terugvorderen als de prestatie niet of niet geheel is geleverd. Gedeputeerde
Staten kunnen daarbij de subsidieontvanger fysiek of administratief controleren
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of aan de verplichtingen is voldaan. De steekproef is gebaseerd op een
risicogeoriënteerde benadering, waarbij rekening wordt gehouden met de
omvang, samenstelling en achtergrond van de doelgroep. In de
subsidiebeschikking wordt vermeld wanneer de gesubsidieerde activiteiten
moeten zijn verricht en welke bewijsstukken de subsidieontvanger in de eigen
administratie dient te bewaren.
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Bestuursverklaring subsidies van € 25.000 tot €125.000
Op verleende subsidies van € 25.000 tot € 125.000 is arrangement 2 van het
Rijkssubsidiekader van toepassing. Omdat het in deze paragraaf gaat om
innovatieve projecten, waarbij het niet mogelijk is de prestatie vooraf te
definiëren, biedt het subsidiesysteem de subsidieontvanger de mogelijkheid om
te verantwoorden op basis van een opgave van de totale kosten. De
subsidieontvanger dient een bestuursverklaring te overleggen over het totaal
van kosten en baten van de prestatie. Hiervoor dient de subsidieontvanger
gebruik te maken van de daartoe door Gedeputeerde Staten vastgestelde
modelverklaring inzake werkelijke kosten en opbrengsten. Het gaat daarbij om
een globaal overzicht waaruit blijkt dat de gesubsidieerde activiteit heeft
plaatsgevonden met daaraan verbonden kosten; dus geen gedetailleerde
kostenverantwoording. Een volledige en diepgaande prestatieverantwoording
komt daarmee te vervallen. Volstaan kan worden met een beknopte toelichting
op de prestatie. De opgave van de gerealiseerde baten en lasten leidt tot het
totale subsidiebedrag. Als de kosten lager zijn dan begroot, stellen
Gedeputeerde Staten de subsidie lager vast en wordt te veel verstrekte subsidie
teruggevorderd. Als de kosten hoger uitvallen, keren Gedeputeerde Staten
maximaal het verleende subsidiebedrag uit.
Meldingsplicht
Als de subsidieontvanger de gesubsidieerde activiteit niet, niet geheel of niet
volgens alle daaraan verbonden verplichtingen verricht, dient hij dit verplicht te
melden bij Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten kunnen dan, afhankelijk
van de situatie, de subsidie ambtshalve op een lager bedrag vaststellen. Ook
kan er ambtshalve een gewijzigde verleningsbeschikking worden vastgesteld,
waarin nieuwe afspraken met de subsidieontvanger worden gemaakt. Als bij de
desgevraagde verantwoording of controle blijkt dat niet aan de meldingsplicht
is voldaan, kan dit leiden tot volledige terugvordering inclusief wettelijke rente.
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