Uitvoeringsregeling mkb-Regeling 2017/2018
Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland zijnde
Management Autoriteit Noord-Nederland;
gelet op de Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17
december 2013 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en specifieke
bepalingen met betrekking tot de doelstelling “investeren in groei en werkgelegenheid”, en tot
intrekking van Verordening (EG) nr. 1080/2006 (PbEU L 347);
gelet op de Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17
december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor
regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en
visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het
Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en
visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (PbEU L 347);
gelet op de uitvoeringsverordening (EU) nr. 215/2014 van de commissie van 7 maart 2014 tot
vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees
Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en
visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het
Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij
met betrekking tot methoden voor steun op het gebied van klimaatverandering, het vaststellen
van mijlpalen en streefdoelen in het prestatiekader en de nomenclatuur van de categorieën
steunverlening voor de Europese structuur- en investeringsfondsen;
gelet op de Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 480/2014 van de Commissie van 3 maart 2014 tot
aanvulling van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad houdende
gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het
Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor
plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene
bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds,
het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij;
gelet op de Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 821/2014 van de Commissie van 28 juli 2014 tot
vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees
Parlement en de Raad wat betreft gedetailleerde regelingen voor de overdracht en het beheer van
programmabijdragen, de verslaglegging over financieringsinstrumenten, de technische kenmerken
van voorlichtings- en communicatiemaatregelen voor concrete acties, en het systeem voor de
vastlegging en opslag van gegevens;
gelet op het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Noord-Nederland;
gelet op de Uitvoeringswet EFRO;
gelet op hoofdstuk 5 van de Regeling Europese EZ-subsidies .
gelet op de Algemene wet bestuursrecht;
BESLUIT
de volgende beleidsregel vast te stellen ter afbakening van een deel van het Operationeel
Programma EFRO 2014-2020 Noord-Nederland:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
a. Verordening (EU) nr. 1303/2013: Verordening (EU) Nr. 1303/2013 van het Europese
Parlement en de Raad, van 17 december 2013, houdende gemeenschappelijke bepalingen
inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het
Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees
Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds
voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees
Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr.
1083/2006 van de Raad;
b. REES: Regeling Europese EZ-subsidies;
c. Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Noord-Nederland (OP EFRO): het programma als
bedoeld in artikel 2, onderdeel 6, van de Verordening (EU) nr. 1303/2013 dat is goedgekeurd
door de Europese Commissie en geldt voor het landsdeel Noord-Nederland (NUTS-regio NL1);
d. RIS3: Research & Innovation Strategy for Smart Specialization Noord-Nederland. Dit is het
document waarin de innovatiestrategie voor Noord-Nederland voor de periode 2014-2020 is
uiteengezet. ;
e. DB SNN: het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland;
f. SNN: het Samenwerkingsverband Noord-Nederland;
g. Het Verdrag: het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
h. MKB: onderneming die voldoet aan de vastgestelde criteria in Bijlage I van de Algemene
Groepsvrijstellingsverordening;
i. Algemene Groepsvrijstellingsverordening: 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.
Artikel 2 Subsidie
Subsidie wordt verstrekt aan bestuursorganen zoals bedoeld in artikel 1:1 van de Algemene wet
bestuursrecht die samen een stimuleringsregeling uitvoeren ten behoeve van het MKB in de
provincies Groningen, Fryslân en Drenthe.
Deze stimuleringsregeling moet gericht zijn op kleinschalige projecten uitgevoerd door één MKBonderneming of op kleinschalige samenwerkingsprojecten van twee of meerdere MKBondernemingen en bijdragen aan de volgende delen van het Operationeel Programma EFRO 20142020 Noord-Nederland:
a. Specifieke doelstelling C “Meer innovatie en valorisatie in het mkb binnen de in de RIS3
geïdentificeerde maatschappelijke uitdagingen”, zoals beschreven in sectie 1.1 en secties
2.A.5 en 2.A.6.1 onder prioritaire as 1 van het OP EFRO:
− voor zover de projectactiviteiten bijdragen aan de stimulering van de onder specifieke
doelstelling C beschreven actie:
− innovatietrajecten, gericht op ontwikkeling van nieuwe producten, concepten,
technologieën en diensten, en
− voor zover de projectactiviteiten bijdragen aan resultaatindicator R03 voor specifieke
doelstelling C van het OP EFRO, het verhogen van “het omzetaandeel van nieuwe of
vernieuwde producten”, beschreven in sectie 2.A.5 (Tabel 3) onder prioritaire as 1
van het OP EFRO, waarbij onder producten ook kan worden verstaan diensten.
en
b. Specifieke doelstelling D “Een hoger aandeel van de innovaties in Noord-Nederland is
gericht op CO2-reductie”, zoals beschreven in sectie 1.1 en secties 2.A.5 en 2.A.6.1 onder
prioritaire as 2 van het OP EFRO:
− voor zover de projectactiviteiten aansluiten bij de onder specifieke doelstelling D
beschreven actie:
− Innovatietrajecten, gericht op ontwikkeling van nieuwe producten,
concepten, technologieën en diensten, direct gerelateerd aan koolstofarme
technologieën die bijdragen aan CO2-reductie, en
− voor zover de projectactiviteiten bijdragen aan resultaatindicator R04 voor specifieke
doelstelling D van het OP EFRO, het verhogen van “het aandeel innovaties in NoordNederland gericht op CO2-reductie”, beschreven in sectie 2.A.5 (Tabel 3) onder prioritaire as
2 van het OP EFRO.
Daarnaast dient deze subsidieregeling zo te worden ingericht dat het voor een substantieel aantal
mkb-ondernemingen mogelijk is subsidie aan te vragen en subsidie te kunnen te krijgen.

Artikel 3 Deelplafond
1. Het deelplafond als bedoeld in artikel 5.2.2 van REES voor subsidieaanvragen die zijn ontvangen
in de periode van 21 juni 2017 tot en met 1 september 2017 12.00 uur bedraagt voor specifieke
doelstelling C € 4.875.000,- en voor specifieke doelstelling D € 2.625.000,-.
2. Het DB SNN verdeelt de in het eerste lid bedoelde bedragen op volgorde van binnenkomst van de
aanvragen.
Artikel 4 Hoogte van de subsidie
Het maximale subsidiepercentage is 50 van het totale bedrag van de aan de mkb-ondernemers uit
te keren subsidie en de uitvoeringskosten.
Artikel 5 Indienen van een subsidieaanvraag
1. Een subsidieaanvraag kan worden gediend bij het SNN via een daarvoor ontwikkeld web portaal
dat bereikbaar is www.snn.eu;
2. Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend met gebruikmaking van een
volledig ingevuld, door het SNN opgesteld, aanvraagformulier, vergezeld van de in het
aanvraagformulier genoemde documenten. Hiervoor dienen door het SNN verstrekte vaste formats
te worden gebruikt.
Artikel 6 Afwijzen van een subsidieaanvraag
1. Op grond van artikel 2.5 lid 2 sub c van de Uitvoeringsregeling EFRO wordt een aanvraag
afgewezen indien het project niet voldoende bijdraagt aan de verwezenlijking van het
gedeelte van het programma waarvoor het deelplafond beschikbaar is gesteld. Wanneer het
projectvoorstel op basis van de criteria zoals genoemd in artikel 10 lid 1 als onvoldoende wordt
beoordeeld dan draagt het project in ieder geval niet voldoende bij aan de specifieke doelstelling
binnen het programma.
2. Een subsidieaanvraag wordt op grond van artikel 5.2.5 sub e REES afgewezen indien de
managementautoriteit door toewijzing niet zou voldoen aan een van de
verplichtingen gesteld in artikel 125 van verordening 1303/2013. Dit houdt onder andere in
dat een aanvraag in ieder geval wordt afgewezen indien:
− onvoldoende vertrouwen bestaat in de technische of economische haalbaarheid van het
project;
− door een aanvrager niet voldoende aannemelijk is gemaakt dat het project financieel,
ruimtelijk of anderszins, obstakelvrij is.
Artikel 7 Inhoud van de regeling
1. De inhoud van de regeling moet zijn gericht op het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling
in het mkb in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen dat bijdraagt aan de RIS3.
2. De aanvrager dient te waarborgen dat voor een project dat door één mkb-onderneming wordt
uitgevoerd, maximaal 35% subsidie beschikbaar wordt gesteld op basis van de
subsidieregeling. Ten minste 65% van de subsidiabele projectkosten moeten door de MKBonderneming zelf worden betaald.
3. De aanvrager dient te waarborgen dat voor een project waarbij sprake is van samenwerking
tussen twee of meer mkb-ondernemingen in de subsidieregeling maximaal 50% subsidie
beschikbaar wordt gesteld en dat ten minste 50% van de subsidiabele projectkosten door de
mkb-ondernemingen zelf wordt betaald.
Artikel 8 Subsidiabele kosten
1. Subsidiabele kosten zijn de door de mkb-ondernemingen gemaakte kosten, waaronder
inbreng in natura waar het gaat om uren van niet-verloonde medewerkers, en de
uitvoeringskosten van de uitvoerder van de stimuleringsregeling. De uitvoeringskosten
moeten in redelijke verhouding staan tot het subsidiebudget.
2. Uit Verordening (EU) nr. 1303/2013 en bijbehorende documenten, het OP EFRO en de REES
volgt welke soorten kosten op welke wijze subsidiabel zijn.
Artikel 9 Projectperiode en kosten
1. De stimuleringsregeling moet zo spoedig mogelijk na besluitvorming in de
Bestuurscommissie Economische Zaken worden opengesteld. De regeling moet uiterlijk 31
december 2018 worden gesloten.
2. Projectkosten zijn subsidiabel voor zover de verplichtingen die leiden tot werkzaamheden
zijn aangegaan na de datum van ontvangst van de subsidieaanvraag door het SNN.
3. Alleen projectkosten die rechtstreeks zijn toe te rekenen aan en noodzakelijk zijn voor de
uitvoering van het project zijn subsidiabel.

Artikel 10 Beoordelingscriteria
1. De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd worden beoordeeld op de volgende
beoordelingscriteria:
a. De kwaliteit van de aanvraag
Hierbij wordt met name gelet op de volgende elementen:
− De helderheid en eenduidigheid van de aanvraag.
− De wijze waarop het project organisatorisch en subsidietechnisch in elkaar steekt.
b.

De wijze waarop de aanvrager heeft geborgd dat aanvragen die binnen
stimuleringsregeling worden ingediend scoren op de volgende beoordelingscriteria:

de

i.

Bijdrage aan de specifieke doelstelling C van het Operationeel Programma 2014-2020
Noord-Nederland: “Meer innovatie en valorisatie in het mkb binnen de in de RIS3
geïdentificeerde maatschappelijke uitdagingen”, of bijdrage aan specifieke doelstelling D
van het Operationeel Programma 2014-2020 Noord-Nederland: “Een hoger aandeel van
de innovaties in Noord-Nederland is gericht op CO2-reductie”;
Hierbij wordt met name gelet op:
− De bijdrage van het project aan specifieke doelstellingen C van het OP EFRO en de daaraan
gekoppelde resultaatindicator R03 “omzetaandeel van nieuwe of vernieuwde producten”
waarbij onder ‘producten’ ook kan worden verstaan ‘diensten’, of de bijdrage van het project
aan specifieke doelstelling D van het OP EFRO en de daaraan gekoppelde resultaatindicator
R04 “aandeel innovaties in Noord-Nederland gericht op CO2-reductie”.
− De kwaliteit van de onderbouwing van de bijdrage aan de specifieke doelstelling en
resultaatindicator.
− Op welke wijze de projectactiviteiten aansluiten bij de in artikel 2 genoemde acties.
− De mate waarin de projectactiviteiten tot uiting komen in de relevante outputindicatoren van
het OP EFRO, in het bijzonder outputindicator CO01 “aantal ondernemingen dat steun
ontvangt”.
ii.
De mate van innovativiteit
Hierbij wordt met name gelet op de volgende elementen:
− Hoe vernieuwend is het resultaat van het project (product, dienst of proces)? Gaat
het om iets nieuws of een nieuwe toepassing van iets bestaands?
− Is er sprake van een cross-over tussen ondernemingen uit diverse sectoren?
De landelijk afgestemde criteria business case en duurzaamheid maken geen deel uit van de te
beoordelen criteria.
2. Op basis van de criteria zoals genoemd onder lid 1 wordt het projectvoorstel kwalitatief beoordeeld
waarbij vier gradaties mogelijk zijn: “zeer goed”, “goed”, “voldoende” of “onvoldoende”.
Artikel 11 Rapportage en bevoorschotting
1. De subsidieaanvrager dient twee keer per jaar een voortgangsrapportage in te dienen
betreffende de financiële en inhoudelijke voortgang in de realisatie van het project over de
voorafgaande periode. Gerapporteerd dient te worden volgens een daarvoor door het SNN
verstrekt format.
2. Een voorschot kan worden verstrekt indien voorafgaand aan of tegelijk met het verzoek tot
voorschot de voortgangsrapportage is ingediend, voor zover voldaan is aan de voorwaarden
en regelgeving en onder voorbehoud van de beschikbaarheid van financiering door de
Europese Commissie.
3. Het voorschot wordt evenredig bepaald op basis van de gemaakte en betaalde kosten in de
periode waarop de voortgangsrapportage betrekking heeft. Om de hoogte van het voorschot
te berekenen wordt dit bedrag vermenigvuldigd met het percentage dat volgt uit het delen
van de toegekende subsidie door de totale subsidiabele kosten van het project.
4. Het SNN kan de betaling die volgt uit een voorschotbeschikking opschorten indien de
financiering van de Europese Commissie niet beschikbaar is.
5. Indien de subsidieaanvrager in gebreke blijft met het indienen van een deugdelijke
voortgangsrapportage kan de subsidie ingetrokken of verlaagd worden.

Artikel 12 Realisatie indicatoren
1. De aanvrager dient tijdens de uitvoering van het project de realisatie van de
outputindicatoren te registreren. Aan de realisatiewaarden dienen bewijsstukken ten
grondslag te liggen.
2. Over de realisatiewaarden van de outputindicatoren dient door de aanvrager gedurende de
uitvoering van het project in voortgangsrapportages, en na afloop van het project in het
eindverslag te worden gerapporteerd. Rapportage dient plaats te vinden in een door het SNN
beschikbaar gesteld format. De aanvrager dient op aanvraag bewijsstukken te overleggen.
Artikel 13 Realisatie van het project
Na afronding van de projectactiviteiten dient de subsidieaanvrager een verklaring af te geven dat
het project fysiek is afgerond of dat alle projectactiviteiten volledig ten uitvoer zijn gelegd. De
verklaring dient te worden afgegeven in een door het SNN verstrekt format. De verklaring dient bij
het verzoek tot vaststelling te worden gevoegd of op verzoek van het SNN eerder te worden
overgelegd.
Artikel 14 Vaststelling subsidie
1. De subsidieaanvrager dient uiterlijk 13 weken na de einddatum van het project een verzoek
om definitieve vaststelling van de subsidie in bij het SNN.
2. Het verzoek om definitieve vaststelling wordt ingediend volgens een daarvoor door het SNN
ter beschikking gesteld format, vergezeld van de daarin genoemde documenten.
3. Het SNN kan de betaling die volgt uit de vaststellingsbeschikking opschorten indien de
financiering van de Europese Commissie niet beschikbaar is.
Artikel 15 Slotbepalingen
Deze beleidsregel wordt gepubliceerd en treedt in werking de dag na publicatie.
Artikel 16 Citeertitel
Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Uitvoeringsregeling mkb-regeling 2017/2018”

