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Uw subsidieaanvraag van 1 september 2020 voor uw project Corona impuls Fieldlabs 2020

hebben wij op 14 september 2020 ontvangen. Het gaat om een aanvraag voor een incidentele

subsidie 2021-2022 ter grootte van € 600.000,00 ten behoeve van activiteiten waarmee u

bijdraagt aan het provinciale doel: Innovatie: richting duurzaam en digitaal - Een concurrerend

Zuid-Holland.  

In deze brief leest u ons besluit op uw subsidieaanvraag. U vindt de toetsingsdocumenten op

www.zuid-holland.nl/subsidies.

Besluit

1. Wij verlenen u een incidentele subsidie 2021-2022 ter grootte van maximaal € 600.000,00

voor uitvoering van uw project Corona impuls Fieldlabs 2020, waarbij de BTW wel

subsidiabel is. Het subsidiebedrag is als volgt verdeeld: € 300.000,00 voor het jaar 2021 en 

€ 300.000,00 voor het jaar 2022.

2. Wij verlenen u een voorschot van 80% van dit maximaal verleende subsidiebedrag, te weten

€ 480.000,00. Wij maken dit voorschot in 3 termijnen over op uw rekening NL22 ABNA 0491

4428 07. Dit bedrag wordt als volgt overgemaakt:

Betaaltermijn Bedrag

Binnen 30 dagen € 80.000,00

Medio juni 2021 € 200.000,00

Medio december 2021 € 200.000,00

 

http://www.zuid-holland.nl/subsidies
http://www.zuid-holland.nl
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Overwegingen

Wij verstrekken deze subsidie onder toepassing van:

 artikel 3, lid 5, onderdeel a, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013

 artikel 27 van 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 (PbEU 2014, L 187), hierna

te noemen: Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Dit houdt in dat uw

subsidie staatssteun betreft die verenigbaar is met de interne markt en derhalve is

toegestaan. Hierdoor zijn onze vereenvoudigde verantwoordingsarrangementen voor

subsidie niet van toepassing ten aanzien van de wijze waarop u verantwoording over uw

subsidie moet afleggen.

 Wij hebben besloten € 600.000,00 additionele middelen uit te trekken voor een extra

economische impuls om sterker uit de crisis te komen. 

 U heeft subsidie aangevraagd voor het verrichten van een beoordeling van

financieringsaanvragen voor een incidentele financiële impuls voor de Fieldlabs, en voor

het verlenen van deze financiering. 

 Daarnaast heeft u subsidie aangevraagd voor de selectie en ondersteuning van 1 tot 3

projecten van innovatieve MKB bedrijven gericht op het versterken van

productiesoevereiniteit met betrekking tot medische technologie en medische

hulpmiddelen en/of diensten. 

De Provincie verleent deze subsidie langs twee hoofdlijnen:

 Actielijn 1 In stand houden innovatie-infrastructuur

 Actielijn 2 Versnelling regionale Groeiagenda 

Actielijn1: In stand houden innovatie-infrastructuur 

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

Fieldlabs, living labs en innovatiehubs. Begin 2020 werden de eerste signalen vanuit dit innovatie

ecosysteem over het economisch effect van Covid-19 binnen dit innovatie ecosysteem vernomen.

Op 18 juni 2020 heeft u een online sessie georganiseerd met Fieldlabs, living labs en

innovatiehubs. Toen heeft u ook de Corona-gerelateerde problemen in beeld gebracht. Diverse

organisaties staan financieel onder druk. Vaste kosten, zoals huur en salarissen, lopen

grotendeels door, terwijl inkomsten terugvallen doordat geen projecten kunnen worden

uitgevoerd, partners afhaken en flexibele huurcontracten en evenementen geannuleerd worden.

Het inspelen op de nieuwe situatie is lastig want het verdienvermogen van Fieldlabs en

innovatiehubs is beperkt en vanwege subsidieregels hebben ze geen reserves kunnen

opbouwen. 
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In uw aanvraag geeft u aan € 500.000,00 te willen inzetten voor een of meerdere tenders voor

Fieldlabs, living labs en innovatiehubs. Zij kunnen een financiering aanvragen tussen de 

€ 25.000,00 en € 100.000,00 voor een maximum van € 449.750,00. IQ zal de verstrekker zijn van

deze financiering. Daartoe verricht u de volgende werkzaamheden: :

 Beoordeling cases 

De cases (aanvragen voor financiering) vergen beoordeling door zowel een financiële als

een inhoudelijke expert. Dit is een Hiervoor is maximaal € 50.000 beschikbaar. Omdat dit

een additionele, tijdelijke activiteit is, heeft u dit nodig om de werkuren te dekken en waar

nodig financiële experts in te huren. 

 Monitoring 

Na selectie van de cases zult u de monitoring op zich nemen. Dat wil zeggen dat er een 

opvolging komt op de verantwoording van de toegekende middelen. Dit zal gedaan

worden aan de hand van een bijgewerkte cashflow statement welke dan voor een groot

deel bestaat uit werkelijke / actuele cijfers. Dit geeft het inzicht hoe de middelen zijn

ingezet. Daarnaast kan er op basis van dit stuk doorgevraagd worden.

Momentum van oplevering is afhankelijk van de hoogte van financiering maar niet later

dan mei 2022. Om dit te bekostigen is een bedrag van € 5.250,00 nodig.

 Accountantscontrole 

De kosten die u nodig heeft voor accountantskosten bedragen € 20.000,00. 

Wij subsidiëren maximaal 50% van de subsidiabele kosten met betrekking tot beoordeling en

monitoring van de cases en de verstrekking van subsidie tot maximaal € 500.000,00 voor

actielijn 1.

De volgende criteria spelen een rol bij uw beoordeling van de financieringsaanvragen1:

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

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

eventueel andere factoren worden meegewogen.

 De financiële bijdrage geeft de organisatie een overbrugging van circa 9 maanden.

 Er is sprake van een juridische entiteit.

 De middelen worden aangewend voor investeren en/of werkkapitaal.

 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.

                                                       

1 Criteria zijn voor een belangrijk deel vergelijkbaar met de Corona-Overbruggingslening

(COL)
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Hiervoor vraagt u van de Fieldlabs:

 Schriftelijke onderbouwing van bovenstaande punten;

 Aanlevering jaarrekening 2019 en bankstand per 31-12-2019;

 Ingevulde cashflow forecast t/m 31-12-2021 met aanvullend een bankstand per 31-07-

2020 welke sluit met CF (zie bijlage); In de cashflow is verplicht opgenomen:

 Bezoldiging directie en/of management fee

 Inhuur van tijdelijk personeel

 Opgave van reeds aangevraagde (bestaande) stimuleringsmaatregelingen / staatssteun

zoals bijvoorbeeld de NOW.  

Actielijn 2 Versnelling regionale Groeiagenda In nauwe regionale samenwerking is onder

leiding van de Economic Board Zuid-Holland een regionale Groeiagenda opgesteld. Om de

kansen die voortkomen uit de regionale Groeiagenda versneld te kunnen realiseren verlenen wij

u € 100.000,00 subsidie voor de selectie en ondersteuning van 1 tot 3 projecten van innovatieve

MKB- bedrijven gericht op het versterken van productiesoevereiniteit met betrekking tot medische

technologie en medische hulpmiddelen en/of diensten. 

U stelt voor om vanuit uw netwerk 1 tot 3 initiatieven te selecteren en deze te co financieren. Met

deze bijdrage stelt u de bedrijven in staat om de volgende stap te nemen in het opzetten en/of

verbeteren van hun productieproces om zo de productiesoevereiniteit te stimuleren voor Zuid-

Holland / Nederland met relevante medische apparatuur, hulpmiddelen en/of diensten. Hierbij valt

te denken aan initiatieven van bedrijven gericht op het opschalen van de productie van een

Covid-19 diagnose testkit of produceerbaar maken van een product dat de steriliteit van

medische hulpmiddelen kan garanderen. Welk project(en) gericht op het opzetten of verbeteren

van het productieproces met het oog op productiesoevereiniteit precies moeten worden

ondersteund is door u nader te bepalen.

Wij subsidiëren maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 100.000,00 voor

actielijn 2.

Staatssteun

De hierboven genoemde financieringsvoorstellen van de Fieldlabs, living labs en innovatiehubs

hebben betrekking op de exploitatie van een Fieldlab, living lab of Innovatiehub, die als

innovatieclusters in de zin van artikel 2, nummer 92 AGVV worden aangemerkt. Volgens artikel

27 lid 7 AGVV mag er aan innovatieclusters exploitatiesteun worden verleend. Subsidiabele

kosten die voor exploitatiesteun in aanmerking komen zijn personeelskosten en administratieve

kosten (met inbegrip van de algemene kosten) met betrekking tot:

a) het aansturen van het cluster ter bevordering van samenwerking, informatiedeling en het

verschaffen of toe leiden van gespecialiseerde en op maat gemaakte zakelijke

ondersteuningsdiensten;
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b) de marketing van het cluster om nieuwe ondernemingen of organisaties aan te trekken en de

zichtbaarheid te verhogen; 

c) het beheer van de faciliteiten van het cluster, de organisatie van opleidingsprogramma's,

workshops en conferenties ter ondersteuning van kennisdeling, netwerking en transnationale

samenwerking. 

Artikel 27 lid 9 AGVV bepaalt dat de steunintensiteit van exploitatiesteun voor innovatieclusters

ten hoogste 50% bedraagt van de totale in aanmerking komende kosten over de periode

waarvoor steun wordt toegekend (maximaal 10 jaar). 

Op de bij u door de Fieldlabs, living labs en innovatiehubs ingediende aanvragen zijn de

algemene voorwaarden uit hoofdstuk I AGVV en de voorwaarden uit artikel 27 AGVV

overeenkomstig van toepassing 

Kennisgeving

Deze beschikking wordt binnen 20 werkdagen na besluitvorming 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.

Looptijd

De subsidiabele prestaties/ activiteiten vangen aan op 1 april 2021 en worden afgerond op 30 juni

2022.

Verplichtingen

Ter raadpleging vindt u de algemene subsidieverplichtingen, die aan de subsidie zijn verbonden,

op www.zuid-holland.nl/subsidies onder ’Subsidie ontvangen: wat nu?’.

A. Meldingsplicht

Als de uitvoering van uw activiteit/ prestatie anders verloopt dan verwacht, dan moet u dit melden.

Deze meldingsplicht heeft u in elk geval in de volgende situaties:

 U kunt de aangegeven activiteiten/ prestaties niet of niet geheel uitvoeren of doet dit op een

andere wijze of met andere middelen; 

 U kunt de activiteit/ prestatie niet binnen de hiervoor gestelde looptijd uitvoeren;

 U kunt niet of niet geheel voldoen aan de specifieke subsidieverplichtingen.

 U meldt wijzigingen in uw begroting, conform het Controleprotocol. 

U dient deze meldingen schriftelijk te doen en kunt hierbij gebruik maken van het

meldingsformulier op www.zuid-holland.nl/subsidies onder ’Subsidie ontvangen: wat nu?’.

http://www.zuid-holland.nl/subsidies
http://www.zuid-holland.nl/subsidies
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Wanneer u wijzigingen niet tijdig meldt, gaan wij over tot handhaving. Hiervoor hebben wij beleid

vastgesteld. U vindt deze beleidsregel op www.zuid-holland.nl/subsidies onder ’Subsidie

ontvangen: wat nu?’. Dit kan betekenen dat wij de subsidie korten als gevolg van het niet tijdig

melden van de wijziging. 

B. Specifieke verplichtingen

1. U dient zich aan de AGVV-voorwaarden in hoofdstuk I en artikel 27 AGVV te houden en

ervoor zorg te dragen dat deelnemende Fieldlabs, living labs en innovatiehubs ook aan

deze voorwaarden voldoen bij het doorleggen van de subsidiegelden.

2. Jaarlijks dient u uiterlijk 31 oktober een tussenrapportage in te dienen waarin u

zowel inhoudelijk als financieel rapporteert over de stand van zaken van het afgelopen

kalenderjaar. De tussenrapportage zullen wij beoordelen.

C. Verplichtingen bijhouden administratie

Wij stellen een aantal eisen aan de verantwoording van ons subsidiegeld, omdat wij zorgvuldig

willen omgaan met onze financiën. Daarom houdt u – op grond van artikel 4:37, eerste lid,

onderdeel b van de Awb – een administratie bij van aan de activiteiten/prestaties verbonden

baten en lasten.

D. Verplichtingen bij subsidievaststelling

U moet uw aanvraag tot subsidievaststelling uiterlijk 29 december 2022 indienen ter attentie van

bureau Subsidies, maar als het project eerder is afgerond eveneens binnen 6 maanden na

afronding van dit project Uw aanvraag tot vaststelling dient vergezeld te gaan van een

inhoudelijk- financieel verslag en controleverklaring. U kunt het projectplan behorende bij de

subsidieaanvraag gebruiken als leidraad en per onderdeel aangeven wat de uitgevoerde

activiteiten zijn en welke resultaten en/of prestaties zijn bereikt c.q. behaald. Het financieel

verslag dient een vergelijking te bevatten met de destijds ingediende begroting van zowel de

baten als de lasten. Hierbij dient ook de gerealiseerde eigen bijdrage duidelijk te zijn. Tevens

dienen verschillen van meer dan 10% dan wel meer dan € 10.000,00 gemotiveerd te worden. 

Wij verwijzen u voor het postadres van het Provinciehuis naar pagina 1 van deze brief. In het

Controleprotocol vindt u de eisen waaraan uw aanvraag tot vaststelling moet voldoen. U vindt het

Controleprotocol op www.zuid-holland.nl/subsidies onder ’Subsidie ontvangen: wat nu? 

Wij vragen u hierbij uw speciale aandacht voor de volgende punten:

a. De werkelijke baten en lasten van de activiteiten / prestaties zijn bepalend voor de hoogte

van het uiteindelijke subsidiebedrag. 

b. Wij zullen de subsidie nooit hoger vaststellen dan het maximaal verleende subsidiebedrag.

Wel kan een lager subsidiebedrag worden vastgesteld. Redenen daartoe zijn onder meer: 

http://www.zuid-holland.nl/subsidies
http://www.zuid-holland.nl/subsidies
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 De activiteiten zijn niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd.

 Bij de vaststelling blijkt dat u niet heeft voldaan aan bovengenoemde meldingsplicht

(artikel 18, tweede lid van de Asv) en/of niet heeft voldaan aan de voorwaarden van de

AGVV.

En indien de werkelijke subsidiabele lasten [per activiteit/prestatie] lager uitvallen, verlagen

wij naar rato de provinciale subsidie. Ook als er meer baten zijn dan begroot, zal de subsidie

eveneens naar rato lager worden vastgesteld.

c. Wij stellen de subsidie vast op 50% van de werkelijke subsidiabele kosten met een maximum

van het verleende subsidiebedrag van € 600.000,00. 

Overige bepalingen

A. Publiciteit

Wij willen graag dat mensen zien dat wij uw activiteiten subsidiëren. Wilt u in uw publicitaire

uitingen vermelden dat deze activiteiten mogelijk zijn gemaakt met steun van de provincie

Zuid-Holland?

Conform artikel 11 van de AGVV verstrekken wij de Europese Commissie beknopte

informatie over deze vrijgestelde steunmaatregelen en rapporteren wij jaarlijks over de

uitvoering van de steunmaatregel aan de Europese Commissie. Conform artikel 9 AGVV

wordt een link naar deze beschikking opgenomen op de provinciale en nationale

staatssteunwebsite.

B. Openbaar Subsidieregister

De openbare informatie uit deze beschikking is opgenomen in ons openbaar subsidieregister:

www.zuid-holland.nl/subsidies onder Openbaar Subsidieregister. In dit register vermelden wij

de hoogte van de subsidie en de naam van de subsidieontvanger. Adresgegevens en

bankrekeningnummers worden ter bescherming van de privacy echter niet opgenomen.

C. Registratie ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidieverstrekking 

Voor de provinciale registratie ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij

subsidieverstrekking hebben wij beleid vastgesteld. U vindt deze beleidsregel op www.zuid-

holland.nl/subsidies onder ’Subsidie ontvangen: wat nu?’.

Bezwaarprocedure 

U kunt binnen zes weken na de dag van verzending of uitreiking van dit besluit bezwaar maken,

volgens artikel 7:1 van de Awb. Dit kan door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij

Gedeputeerde Staten t.a.v. het Awb-secretariaat onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de

http://www.zuid-holland.nl/subsidies
http://www.zuid-holland.nl/subsidies
http://www.zuid-holland.nl/subsidies
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linkerbovenhoek van de envelop en het bezwaarschrift. Wij verwijzen u voor het postadres van

het Provinciehuis naar pagina 1 van deze brief.

Contact

Wij willen uw vragen, wijzigingen en meldingen graag snel afhandelen. Wilt u daarom altijd het

DOS-nummer vermelden, dat u rechts bovenaan deze brief vindt? Graag indienen ter attentie van

bureau Subsidies. Wij verwijzen u voor het postadres van het Provinciehuis naar pagina 1 van

deze brief.

Heeft u naar aanleiding van dit besluit nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de

contactpersoon die u in het briefhoofd vindt. Indien gewenst kunt u via deze persoon ook digitale

informatie ontvangen, zoals het Controleprotocol. 

Tot slot

Wij danken u voor uw bijdrage aan onze doelen door de uitvoering van uw project Corona impuls

Fieldlabs 2020.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

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


