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Uw subsidieaanvraag van 2 december 2021 voor uw project Innovatieprogramma Energie en

Klimaat ronde3 deel1 hebben wij op 2 december 2021 ontvangen. Het gaat om een aanvraag

voor een begrotingssubsidie 2022-2023 ter grootte van € 1.000.000,00 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 projectsubsidie 2022-2023 ter grootte van maximaal € 1.000.000,00 voor

uitvoering van uw project Innovatieprogramma Energie en Klimaat ronde3 deel1, waarbij de

BTW wel subsidiabel is. 

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

€ 800.000,00. Wij maken dit voorschot in meerdere termijnen over op uw rekening

NL22 ABNA 0491 4428 07 onder vermelding van voorschot Energie en Klimaat ronde3

deel1. Dit bedrag wordt als volgt overgemaakt:

Betaaltermijn Bedrag

Binnen 30 dagen € 200.000,00

Medio juli 2022 € 200.000,00

Medio december 2022 € 200.000,00

Medio juli 2023 € 200.000,00
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Overwegingen

Wij verstrekken deze subsidie onder toepassing van artikel 3, lid 4 van de Algemene

Subsidieverordening Zuid-Holland 2013 (Asv). Hierbij gelden de volgende overwegingen:

 Provinciale Staten hebben voor u een bedrag van € 1.000.000,00 gereserveerd op de

provinciale begroting 2021. Uw aanvraag komt overeen met dit bedrag.

 artikel 25 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.

Activiteiten en prestaties

Met dit project draagt u bij aan onze beleidsprestatie: Vernieuwen en innoveren van het energie

en grondstoffensysteem.

U levert de volgende prestaties op conform uw projectplan en begroting Innovatieprogramma

Energie en Klimaat ronde3 deel1 van 2 december 2021:

Het Innovatieprogramma Energie & Klimaat geeft een boost aan duurzame innovatie in de regio

en draagt op die wijze bij aan de energietransitie, circulariteit en een duurzame leefomgeving.

Focus ligt hierbij op ondersteuning van Mkb’ers die, op basis van nieuwe technologieën,

innovatieve producten ontwikkelen en realiseren. Voor het voorliggende programma zijn de

volgende doelstellingen geformuleerd:

Doelstelling 1: Bijdragen aan klimaatambities

Impact op de klimaatambities door het realiseren van samenwerking en innovatie in de provincie

Zuid-Holland. Inzet op verbinding en bijdrage aan landelijke meerjarige missie geformuleerd naar

aanleiding van het klimaatakkoord.

Doelstelling 2: E&K Innovatie stimuleren en opschalen

De definitie, opstart en opschaling van innovatieve projecten mogelijk maken. Toepassing van

innovaties faciliteren in fieldlabs en real-life testomgevingen, met het oog op toekomstige klant en

waardeketen formatie.

Doelstelling 3: Versterken E&K innovatie ecosysteem

Regionale netwerken, fieldlab faciliteiten en expertise op het gebied van E&K borgen, efficiënt en

effectief inzetten door verbinding, samenwerking en waar nodig uitbreiding via goed

gepositioneerde fieldlabs.

Het programma moet in 2023 leiden tot de volgende concrete resultaten, met impact in de vorm

van verduurzaming, innovatie en verdere opbouw van een regionaal ecosysteem;

• Minimaal 15 innovatieprojecten maken een TRL stap (binnen TRL 4-7) en dragen bij aan de

energietransitie zoals beschreven in nationale programma’s, zoals de Missie gedreven
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Meerjarenprogramma’s (MMIP’s) of key enabling technologies en regionale ambities zoals

de Groeiagenda Zuid-Holland. Waarvan >2 in de context van een real-life toepassing;

• 20-30 (Mkb) bedrijven zijn via activiteiten op het gebied van kennis en innovatie betrokken

geraakt in het ecosysteem

• >10 samenwerkingen tussen fieldlabs in projecten;

• 4 Themabijeenkomsten gericht op intervisie en kennisuitwisseling fieldlabs;

• Bij minimaal 5 innovatieprojecten activiteiten gericht op financiering en valorisatie in

samenwerking met CEEF/ZIP.

De activiteiten in het programma zijn verdeeld over twee werkpakketten:

WP1 Innovatieprojecten;

WP2a Communicatie;

WP2b Leren & valoriseren;

WP2c Programmamanagement;

WP2d Subsidiecoördinatie.

Werkpakket 1: innovatieprojecten

Binnen dit werkpakket kunnen onderstaande drie soorten innovatieprojecten worden gefinancierd:

1. Toepassingsstudie;

2. Fieldlab testing;

3. Real life testing.

WP2 Programmacoördinatie

Het werkpakket coördinatie (WP2) omvat ondersteunende activiteiten voor het goed functioneren

van het programma en versterken en uitbouwen van het innovatievermogen van het fieldlab

netwerk. Het bestaat de volgende onderdelen: Communicatie (WP2a); Leren en valoriseren

(WP2b); Programmamanagement (WP2c) en Subsidiecoördinatie (WP2d).

WP2a – Communicatie

Er wordt gewerkt aan vier communicatiedoelen:

- Versterken zichtbaarheid programma en projecten;

- Versterken positie Zuid-Hollandse ecosysteem;

- Versterken positie Fieldlabs;

- Energie en klimaat mkb innovatie stimuleren.

WP2b – Leren & Valoriseren

Doel van dit werkpakket is bij te dragen aan de missie van de regio met betrekking tot de

klimaatambities (inhoud), versterking van het ecosysteem (proces) en innovaties op te schalen

(valorisatie). Daarnaast is ondersteuning van de regionale fieldlab infrastructuur en het helpen

van de ondernemers bij het grootschalig uitrollen van hun innovatie van belang
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WP2c – Programmamanagement

Doel: voortgangsbewaking programma Energie & Klimaat ronde 3.

Activiteiten:

 Driemaandelijkse afstemming met penvoerders innovatieprojecten. (InnovationQuarter);

 Ieder kwartaal een Kernteamoverleg om laatste stand van zaken omtrent het programma

te bespreken. (Kernteam);

 Periodieke afstemming met fieldlabs. (InnovationQuarter);

 Periodieke afstemming met Thema Ambassadeurs. (InnovationQuarter);;

 Selectie nieuwe projecten tijdens de drie openstellingen van de subsidieregeling.

(Kernteam);

 Thema Ambassadeur heeft adviserende rol richting Kernteam tijdens selectieproces.

(Thema Ambassadeur);

 Kwartaalrapportage opstellen richting Provincie Zuid-Holland. (InnovationQuarter).

WP2d – Subsidiecoördinatie

Doel: Bewaken financiële en administratieve voortgang en dossier beheer voor verantwoording.

Resultaat: Sluitende financiële verantwoording; project- en programmabegroting.

Prestaties/ Activiteiten Totale subsidiabele 

lasten 

Provinciale

subsidie

1.Innovatieprojecten € 1.080.000,00  €    540.000,00

2. Programmacoördinatie  €    460.000,00  €    460.000,00

Totaal € 1.540.000,00  € 1.000.000,00

De totale lasten bedragen € 1.540.000,00.

Overigens komen de kosten voor wp 2, programmamanagement ook ten goede aan Deel 2

(specifiek bedoelt voor ca 4 innovatieprojecten binnen thema Power2X) van deze

subsidiebeschikking.

Staatssteun

De subsidie voor de niet-economische activiteiten uit Werkpakket 2 vormt geen staatssteun. De

kosten voor Werkpakket 2 zijn overheadkosten voor het programma (deel 1 en deel 2). Voor

zover het de activiteiten uit Werkpakket 1 betreft, verwachten wij dat hier sprake is van

onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, waarop de staatssteunvrijstelling die opgenomen is in

artikel 25 van de AGVV van toepassing is. De activiteiten onder dit werkpakket kunnen worden

aangemerkt als industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en haalbaarheidsstudie in de

zin van artikel 2, onder 85, 86 en 87 van de AGVV. In artikel 25, derde en vierde lid, van de

AGVV zijn de in aanmerking komende kosten (subsidiabele kosten) aangegeven. Artikel 25

AGVV geeft in het vijfde lid de steunpercentages voor de verschillende categorieën en in leden 6

en 7 de eventuele opslagen. Op de bij u ingediende innovatieprojecten binnen het

Innovatieprogramma Energie & Klimaat zijn de algemene voorwaarden uit hoofdstuk I AGVV en

de voorwaarden uit artikel 25 AGVV overeenkomstig van toepassing.
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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 activiteiten vangen aan op 1 januari 2022 en worden zoals u heeft aangegeven

in uw aanvraag uiterlijk 31 december 2023 gerealiseerd.

Wij willen het per ommegaande weten wanneer uw planning wijzigt. Het is voor ons namelijk

belangrijk om zo goed te kunnen voorspellen wanneer doelen en prestaties worden bereikt.

Wanneer de activiteiten niet binnen die periode gerealiseerd kunnen worden, kan de subsidie

(deels) lager worden vastgesteld. Het uitbetaalde bedrag zal dan geheel of gedeeltelijk worden

teruggevorderd.

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 uitvoeren binnen de door uzelf aangegeven periode die

tevens is opgenomen in deze beschikking;

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

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?’.

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

U moet jaarlijks voor 31 oktober een voortgangsrapportage indienen waarin u zowel inhoudelijk

als financieel over het project rapporteert. U dient zich aan de AGVV-voorwaarden in hoofdstuk I

en artikel 25 AGVV te houden en ervoor zorg te dragen dat deelnemende

partijen/innovatieprojecten ook aan deze verplichtingen en voorwaarden van de subsidieverlening

voldoen bij het doorleggen van bovengenoemde subsidiegelden.
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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 30 juni 2024 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 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:

 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 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 65% van de werkelijke subsidiabele lasten met een maximum

van € 1.000.000,00. De subsidie voor werkpakket 1 bedraagt € 540.000,00 en betreft 50%

van de in aanmerking komende kosten.

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?

B. 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.
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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

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

Innovatieprogramma Energie en Klimaat ronde3 deel1.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

voor dezen,

drs. H.M.M. Koek

secretaris 

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

PZH-2021-794218725 dd. 15-01-2022

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

