
Toelichting 

 
Deze subsidieregeling wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale 

Ontwikkeling. 
  

Artikel 1 sub a 

Hierin wordt aangegeven welke ondernemers/ondernemingen (hierna: onderneming) in aanmerking 
kunnen komen voor een subsidie in het kader van de regeling. Conform bijlage 1 van de verordening 

(EG) 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 gemeenschappelijke markt verenigbaar worden 

verklaard („de algemene groepsvrijstellingsverordening”), vastgestelde definitie van kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen behoren tot de categorie kleine, middelgrote en micro-

ondernemingen (KMO’s), ondernemingen waar minder dan 250 fte werkzaam zijn en waarvan de 

jaaromzet € 50 miljoen of het jaarlijkse balanstotaal € 43 miljoen niet overschrijdt. Deze normen 
worden verder aangehaald als MKB-normen. 

 
Gevolg van deze Europese regelgeving is dat voor het bepalen of de aanvragende onderneming een 

KMO is, gekeken dient te worden naar het gehele verband van ondernemingen waartoe de 

aanvragende onderneming behoort. Denk bijvoorbeeld aan moedermaatschappijen, 
zusterondernemingen en dochterondernemingen. Indien de aanvragende onderneming direct of 

indirect voor 25% of meer, maar niet meer dan 50%, qua aandelenkapitaal en/of zeggenschap 
relaties heeft met andere ondernemingen, wordt voor het bepalen of de aanvragende onderneming 

een KMO is, het aantal werkzame personen, de jaaromzet en het balanstotaal van die ondernemingen 
naar rato meegenomen. Dit geldt ook indien een andere onderneming 25% of meer aandelen in de 

aanvragende onderneming heeft. 

 
Indien de aanvragende onderneming op een andere onderneming of een andere onderneming op de 

aanvragende onderneming overheersende invloed kan uitoefenen of een andere invloed heeft als 
genoemd in de definitie van een KMO, dienen voor het bepalen of de aanvragende onderneming een 

KMO is, het aantal fte, de jaaromzet en het balanstotaal van die ondernemingen volledig 

meegenomen te worden. 
 

Indien één of meer overheidsinstanties of openbare lichamen gezamenlijk direct of indirect 
zeggenschap heeft of hebben over 25 % of meer van het kapitaal of de stemrechten van de 

aanvragende onderneming, dan kan de aanvragende onderneming (behoudens de uitzonderingen 
die in de definitie zijn genoemd) niet als een KMO worden aangemerkt. 

 

Een stichting wordt als een onderneming beschouwd als deze economische activiteiten uitvoert. Bij 
economische activiteiten moet er onder meer sprake zijn van een “transactie”. Hierbij kan gedacht 

worden aan het halen van omzet of, wanneer het om een startende onderneming gaat, een 
aannemelijk perspectief daarop. De stichting moet een goed of dienst aanbieden en een 

winstoogmerk hebben.  

 
Artikel 1 sub h 

De berekening van de brutoloonkosten gaat uit een van een 40-urige werkweek. Indien de 
medewerker een arbeidsovereenkomst heeft met een lager aantal contracturen per week, dan wordt 

het aantal uren van 1.720 naar verhouding aangepast. Hieronder staan een aantal voorbeelden van 
berekeningen met een ander aantal contracturen: 

• 24-urige werkweek: 1.032 uur per jaar; 

• 32-urige werkweek: 1.376 uur per jaar; 
• 36-urige werkweek: 1.548 uur per jaar. 

 
Artikel 5 sub b 

Onder het aangaan van verplichtingen wordt bijvoorbeeld verstaan het (mondeling) bevestigen van 

of een het voor akkoord ondertekenen van een (arbeids)overeenkomst. Indien vóór de ontvangst 
van de aanvraag is gestart met de werkzaamheden wordt ervan uitgegaan dat de verplichting is 

aangegaan. Indien een verplichting is aangegaan vóór ontvangst van de aanvraag wordt géén 
subsidie verleend. 

In het geval er voor een deel van de opgevoerde projectkosten de verplichting vóór ontvangst van 

de aanvraag is aangegaan, dan zal de gehele aanvraag worden afgewezen. 
 

  



Artikel 5 sub e 

Op basis van artikel 1, vierde lid, onderdeel c, van de algemene groepsvrijstellingsverordening dient 
een onderneming niet in moeilijkheden te verkeren. Een onderneming die minder dan 3 jaar bestaat 

is gevrijwaard van deze eis en is per definitie niet in moeilijkheden. Artikel 2 lid 18 sub a t/m e van 
de AGVV geeft aan wanneer er sprake is van moeilijkheden.  

 

Artikel 7 sub b en c  
Deze publicatie-eisen zijn gebaseerd op de voorwaarden in bijlage XII van verordening 1303/2013. 

Daarin zijn voorschriften gegeven over voorlichting en communicatie van de steun uit Europese 
fondsen. Op basis hiervan zijn er verplichte logo’s, die aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen, 

te plaatsen. De subsidieontvanger is verantwoordelijk voor het naleven van deze publicatie-eisen. 
Het SNN zal faciliteren in het voldoen aan deze voorwaarden. Bij publicaties op de website van de 

onderneming dient het Europese logo direct zichtbaar (zonder te hoeven scrollen) te zijn op dat deel 

van de website dat betrekking heeft op het gesubsidieerde project. 
 

Het affiche dient voor het publiek zichtbaar te zijn op de bedrijfslocatie van de aanvragende 
onderneming, bijvoorbeeld bij de ingang van het gebouw. De onderneming is verplicht aan te tonen 

dat is voldaan aan de publicatie-eisen. 

 
Artikel 11 sub b 

Dit houdt in dat in de vaststellingsfase ook wordt getoetst of is voldaan aan de eis van minimaal 
gemaakte subsidiabele kosten.  

 
Artikel 18 sub b, artikel 25 en artikel 32 sub b 

De organisatie wordt onder andere in de volgende situaties niet aangemerkt als onafhankelijk:  

• als de organisatie onderdeel is van het verband van ondernemingen waartoe de aanvrager 
behoort. Dit houdt in zowel verbonden als niet verbonden ondernemingen;  

• als de directeur/bestuurder van de aanvragende onderneming ook de directeur/bestuurder 
van de in te schakelen organisatie is.  

 

Artikel 26 lid 2 
Deze regeling bevat geoorloofde staatssteun op grond van artikel 28 van de algemene 

groepsvrijstellingsverordening (agvv). De begeleidingskosten die gesubsidieerd worden vallen onder 
artikel 28 lid 4 van de agvv. 

 
 

 


