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Onderwerp 

Verlening incidentele subsidie project Corona impuls 

Fieldlabs 2021- 2022  

Bestuurlijke samenvatting van het voorstel

Zuid-Holland heeft de afgelopen jaren gebouwd aan een waardevolle infrastructuur van

fieldlabs, living labs en innovatiehubs, die bijdragen aan Zuid-Holland als ‘real life testing

ground’ en vooral aan een versnelling van de marktintroductie van nieuw producten,

processen en diensten van Zuid-Hollands MKB. De Provincie heeft daarom in de loop der

jaren de nodige (eigen en EFRO) middelen gestoken, samen met de MRDH, in deze ‘fieldlab

infrastructuur’. 

Door de coronapandemie staan diverse van deze organisaties financieel onder druk. Vorig

jaar is daarom samen met InnovationQuarter een online sessie georganiseerd met fieldlabs,

living labs en innovatiehubs om eventuele Corona-gerelateerde problemen in kaart te

brengen.

 

Op basis daarvan is IQ gevraagd een voorstel te doen voor ondersteuning van field labs bij

het weerbaarder maken van de organisaties, daarom vragen wij u met dit voorstel gelden

voor de incidentele subsidie beschikbaar te stellen.

Inhoud

Het voorstel is enerzijds € 500.000 vrij te maken voor een of meerdere tenders waarvoor

fieldlabs, living labs en innovatiehubs financiering kunnen aanvragen. Anderzijds is het voorstel 

€ 100.000 in te zetten om een aantal initiatieven te ondersteunen gericht op een thema

voortvloeiend uit de pandemie dat nieuwe kansen biedt voor field labs: productiesoevereiniteit

voor medische apparatuur, hulpmiddelen en/of diensten. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan

initiatieven van bedrijven gericht op het opschalen van de productie van een Covid-19 diagnose

testkit, of het produceerbaar maken van een product dat de steriliteit van medische hulpmiddelen

kan garanderen. 

Bij de beoordeling van de aanvragen voor ondersteuning spelen een aantal criteria een rol :

  De behoefte aan een financieringsimpuls het directe gevolg is van de Covid19-crisis. Een

terugval in geprognosticeerde omzet is hierbij een belangrijke maatstaf. Er kunnen

eventueel andere factoren worden meegewogen.

  Financiële bijdrage geeft de organisatie een overbrugging van circa 9 maanden.

  Er is sprake van een juridische entiteit.

 Middelen worden aangewend voor investeren en/of werkkapitaal.
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  Het strategisch belang van het fieldlab of de innovatiehub voor de provincie Zuid-Holland

moet worden aangetoond.

  Er kan geen steun worden verleend aan organisaties die op 31 december 2019 al in

moeilijkheden verkeerden.

  Organisaties moeten aangeven welke kosten reducerende maatregelen ze hebben

getroffen.

Door de ‘doorlichting’ van field labs die IQ verricht om te bepalen of en welke steun er nodig is,

wordt ook duidelijk of en hoe daarnaast nog steun nodig is. Daarvoor is op de begroting 

€ 800.000,00 gereserveerd. In de loop van het jaar en de uitvoering van de regeling zal duidelijk

worden of en hoe deze middelen nog ingezet kunnen en moeten worden. De Provincie wordt

nauw betrokken bij de uitvoering van de regeling. Ten slotte zal uitvoering van de regeling nuttige

achtergrondinformatie opleveren voor de inzet op field labs vanuit het later dit jaar te starten

Operationeel Programma Kansen Voor West 3 (EFRO). 

Proces

Er zijn geen andere besluiten aan dit besluit voorafgegaan. Wel is uitvoerig met IQ maar ook

met medewerkers van de Provincie gesproken over de juiste vormgeving van deze subsidie

mede gelet op regels rond staatssteun. 

De aanvraag van Innovation Quarter is afgestemd met de MRDH, de belangrijkste co-

financierende partner in de ondersteuning van field labs. Het project zal daarom ook

belangrijke achtergrondinformatie opleveren voor de MRDH voor haar ondersteuning van

field labs.

Procedure 

Indien en voor zover uw Staten akkoord zijn met verlening van de incidentele subsidie, zal de

beschikking aan Innovation Quarter worden gezonden. De provincie wordt nauw betrokken bij de

uitvoering van de regeling.

Financieel en fiscaal kader

De uitgaven in 2021 kunnen worden gedekt vanuit de in de begroting beschikbaar gestelde

middelen voor Fieldlabs (totaal : € 1.400.000,00).

Juridisch kader

Deze beschikking wordt verleend overeenkomstig artikel 27 Algemene

Groepsvrijstellingsverordening (AGVV), ‘exploitatiesteun voor innovatieclusters’ en wordt binnen

20 werkdagen na besluitvorming door de provincie ter kennisgeving aangeboden aan de

Europese Commissie als bepaald in artikel 11 van de AGVV. De Europese Commissie kan

vragen stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de

Europese Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige beschikking niet onder de AGVV

valt. In dat geval dient de subsidieverlening te worden verlaagd of ingetrokken.
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Ontwerp-Besluit

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 16 februari 2021, met het besluitnummer

PZH-2021-765697528;

Besluiten: 

Te bepalen dat aan InnovationQuarter te ’s-Gravenhage maximaal € 600.000,00 incidentele

subsidie wordt verleend voor de uitvoering van het project Corona impuls Fieldlabs.

Den Haag, 10 maart 2021 

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

griffier, voorzitter,
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Bijlagen:

Verlening incidentele subsidie project Corona impuls Fieldlabs 2020

Den Haag, 16 februari 2021 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit


