Aan:
Stichting Noordelijk lnnovatie Circulaire
t.a.v.

Economie (NICE)
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Assen, 18 december 2019

Ons kenmerk 201803254-008581 O6
Behandeld door mevrouw AMM. de Graaf

(0592) 36 5838

Verplichtingennummer 77817
Onderwerp: Verlening subsidie cofinanciering

REP SNN

project ‘NICE Matte

Geacht bestuur,

U stuurde ons op
Matters’.

Het gaat

Programma

Op

1

5 juni 2019 een subsidieaanvraag voor cofinanciering voor het project ‘NICE

om een

(hierna: het

cofinancieringsaanvraag

REP-SNN).

In

deze

in

het kader van het Ruimtelijk

brief informeren wij u

Economisch

over ons besluit op

uw aanvraag.
REPhet SNN)

oktober 2018, gecompleteerd op 5 juni 2019, heeft u een aanvraag ingediend voor het

SNN. Op 29 november 2019

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (hierna:
u
een subsídieverleningsbeschíkking met kenmerk UP-19-01849 gestuurd. Uw aanvraag is bij het SNN
bekend onder projectnummer R012. De verleningsbeschikking van het SNN is uitgangspunt voor onze
REP-coﬁnanciering. Dit houdt in dat wij in het algemeen de besluitvorming van het SNN zullen volgen.
Wîj blijven echter onze bevoegdheid houden om anders te beslissen.
heeft het

Besluit

hebben besloten u vanuit het programma ‘Regio-specifiek Pakket Zuiderzeelijn’
(RSP)/cofinanciering REP een cofinancieringssubsídie van maximaal € 600.000,00, te verlenen op
grond van de Verordening en het Uitvoeringskader Ruimtelijk Economisch Programma —
Wij

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

(hierna:

de Verordening).

Projectperiode

U

heeft

2022.

aangegeven dat

Op de einddatum

het project
dient

is

gestart op

1

oktober 2018 en zal eindigen op 31 december

uw project fysiek voltooid

te zijn en/of

volledig zíjn uitgevoerd.

Ei]

correspondent/'e I/erzueken wij u he! zaaknurnmer

73060038/01/440550 Subs/‘dies

RSP (1)

201803254

te

verme/den.

moeten

alle projectactiviteiten

Doelstelling en activiteiten
Het project betreft het opzetten en uitbouwen van het Innovatiecluster Noordelijk lnnovaîielab
Circulaire Economie (hierna: NICE). NICE staat voor het versnellen van de transitie naar een circulaire
economie in Noord-Nederland. Na de kwaniermakersfase is gebleken dat de formule aanslaat bij het
Drentse bedrijfsleven. De eerste resultaten en effecten vragen om een volgende en nieuwe stap in de
ontwikkeling van NICE: van pionieren naar professionaliseren. Het project is erop gericht de
kwaníermakersfase om te zetten in een periode van structurele uitbouw in Drenthe met verbinding

naar Groningen en Fryslân.

Doel van het project is het versterken van de economische infrastructuur door innovatieprojecten aan
jagen en uit te voeren en daarmee een bijdrage te leveren aan het creëren van een nieuwe markt
op het gebied van circulaire economie in Drenthe en Noord-Nederland.
te

De economische

aan te jagen en
mboen hbo-studenten via NICE aan voorbeeldprojecten en
uit te voeren. Gelijktijdig werken
ontwikkelen zich daarmee tot de jong professionals die nu al nodig zijn voor het in de praktijk brengen
van circulaire innovaties. Opgedane kennis en ervaring worden beschikbaar gemaakt voor het
bedrijfsieven en andere betrokken partijen. Een kennisdatabase zal dat pubiiek toegankelijk maken.
Hiermee kunnen vakmensen opgeleid worden en de toegepaste innovaties herhaald en opgeschaald
worden. Dit resulteert in een groeiende markt voor circulair ondernemen in het Noorden. Betrokken
bedrijven kunnen zich hierdoor ontwikkelen tot voorloper op het vlak van circulaire economie.

NICE

infrastructuur wordt versterkt door acht circulaire innovatietrajecten

helpt bedrijven, kennisinstellingen,

belangrijke complexe uitdagingen binnen
—
Bouw & Infra; B&U-bouw en

—

overheden en maatschappelijke organisaties met hun meest
de volgende thematische gebieden:

GWW

& Grondstof: organische reststromen, Kunststoffen en (regionale) grondstofdepots
Stad & Regio: regionale economia, stedelijke Systemen en gebiedstransformatie
Afval

parallelle, elkaar onderling versterkende, mechanismen:
Innovatietraecten aan'agen en uitvoeren
Het aanjagen en uitvoeren van concrete praktijkexperimenten c.q. pilotprojecten via lokale
innovatiewerkplaatsen aan de hand van authentieke vraagstukken en een of meerdere

Het project werkt met twee
I.

vraageigenaren.
Kennis beschikbaar maken en het innovatiecluster duurzaam ontwikkelen
Via een kennisdatabase en leernelwerk-bijeenkomsten wordt de opgedane kennis
pilotprojecten publiek beschikbaar gemaakt. Deze hebben {evens tot doel om het
innovatiecluster NICE te verbreden en te verdiepen tot een innovatie-ecosysteem.

II.

De werkzaamheden worden
1)

a)
b)

2)
3)
4)

uitgevoerd

lnnovatietrajecten aanjagen

in

in

uit

de

onderstaande werkpakketten:

verschillende fases van ontwikkeiing

Oriänteren
Ontwikkelen

Ontwerpen, realiseren en opleveren
c)
Studentenprojecien uitvoeren en begeleiden
Kennis breed beschikbaar maken en het innovatiecluster duurzaam doorontwikkelen
NICE Matters managen, ondersteunen en borgen businesscase (projectmanagemem)

Algemene verplichtingen voortkomend

uit de Verordening
Aan deze subsidieverlening zijn verplichtingen verbonden. Deze zijn vastgelegd in de Verordening
REP-SNN. Hierin slaan onder andere bepalingen ten aanzien van de door u le voeren administralie,
bevoorschotting en vaststelling. De Verordening is als bijlage toegevoegd bij de beschikking van het
SNN met kenmerk UP-19401849.
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Go/no go besluit
Tijdens de projectperiode vindt een go/no—go besluit plaats over de verdere subsidiëring van het
project. Dit besluit wordt door ons genomen op basis van uw go/no go-rapporîage over de periode

vanaf de Startdatum toten me131 december 2020 en een vooruitblik voor de resterende
projectperiode. Hieruit dient te blijken dal de geschetste doelstellingen en resultaten, zoals
beschreven in het projectplan, op koers Iiggen. Ook dient een nader geactualiseerde versíe van het
projectplan en de begroting voor de resterende projectperiode te worden íngedíend en moet worden
aangetoond dat de financiële posítie van de stichting voldoende gewaarborgd is. Deze go/no go»
vorden aangeleverd.
rapportage mo:
V

Bevoorschoning

Voor het toekennen van voorschotten verwijzen

wij u ín het

algemeen naar

artikel

15 van de

Verordening.
Afwijkend van het besluit van SNN zal na subsidieverlening een eerste voorschot van 15% op
aanvraag worden verstrekt nadat is aangetoond dat de raad van toezicht van NICE is geTnstaIIeerd en
dat

de

directie officieel

is

benoemd.

Een tweede voorschot van 15% kan op aanvraag worden
van de Verordening.

verstrekt zodra

is

voldaan aan de eisen van

artikel 15.1

Een derde voorschot van 30% kunt u aanvragen als 30% van de totale subsidiabele kosten is
gemaakt en betaald en vo1daan is aan alle van toepassing zijnde voorwaarden (art. 15.2 van de
Verordening).

Een vierde voorschot van 20% kunt u aanvragen als 60% van de totale subsidiabele kosten is
gemaakt en betaald en voldaan is aan alle van toepassing zijnde voonNaarden (an. 15.3 van de
Verordening).

Voor de slotbetaling van maximaal

20% moet u een verzoek tot vaststelling

indienen (zie kopje

'subsidievasistei|ing’).

1°

Wanneer
Op aanvraag nadat

voorschot

Bevoorschottingsregime
is

aangetoond dat de FlvT

geïnstalleerd en het bestuur officieel

Op aanvraag

29 voorschot

is

is

benoemd

nadat is voldaan aan de eisen van
15.1 van de Verordening REP-SNN

Op aanvraag

3° voorschot

als

30% van de totale

gemaakt en betaald

Op aanvraag

4° voorschot

als

artikel

15%/€ 90.000,-

subsidiabele kosten

30%/€ 180.000,-

subsidiabele kosten

20%/€ 120.000,-

zijn

60% van de totale

gemaakt en betaald zijn
Voor de slotbetaling moet

Restbedrag

Percentage/Bedrag
15%/€ 90.000,-

u

een verzoek

tot vaststelling

indienen

Maximaal

20%/€ 120.000,-

Voortgangsrapportages
Wij vragen u, gelijk met het indienen van voortgangsrapportages

bij het SNN, voortgangsrapportages
per e-mail te sturen naarpost@drentl1e.nl of per post naar het college van Gedeputeerde Staten van
Drenthe, ter attentie van team Subsidies en Inkoop, postbus 122, 9400 AC Assen.
U rapporieenjaarlijks uiteriijk op1 april over aile kosten die vóór 1 januari in het voorgaande

—

gemaakt en betaald.
Bovendien dient ut
‘Go/no go besluit‘).

‘ ‚en go/no go-rapportage

jaar zijn

in

te

dienen

(zie

kopje

Subsidievaststelling.
U dient uiteriijk 31 maart 2023 (18 weken na de einddatum van het project) een schriftelijk verzoek tot
vaststelling in te dienen. Omdat deze subsidie een cofinancieringsubsidie betreft wachten wij met ons
besluit

op het

vaststellingsbesluit van het

SNN.

wanneer de gerealiseerde subsidiabele kosten lager zijn dan begroot, de
kan worden vastgesteld, zoals aangegeven in artikel 20 van de Verordening.

Wij wijzen u erop dat

subsidie lager

Het verzoek
college van

122,

9400

tot vaststelling

kunt u per e-mail toesturen naar g0st@drenthe.n| of per post naar het
ter attentie van team Subsidies en Inkoop, Postbus

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

AC Assen.

Communicatie

om in uw communicaiie over de activiteiten tot uitdrukking te brengen dat deze
mogelijk worden gemaakt door de provincie Drenthe. Dit met het oog op het informeren van de
burgers over de besteding van belastinggelden.
Wij verzoeken u

mede

Aanbesteding
De stichting NICE kwalificeert zich als publieksrechtelijke instelling en daarmee als aanbestedende
dienst en is daarom verplicht zich te houden aan de aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten
volgens de Aanbesiedingswet 2012, het Aanbestedingsbesluit en de Gids Proportionaliteit, Als u zich
niet aan deze regels heeft gehouden dan zal dat gevolgen hebben voor uw subsidie.

Meldingsplicht
Het kan zijn dat u de gesubsidieerde

activiteiten niet overeenkomstig de ingediende aanvraag kunt
uitvoeren of dat u niet aan alle verplichtingen kunt voldoen. Wijzigingen dient u vooraf schriftelijk te
melden. Indien u niet voldoet aan de meldingsplicht, kunnen wij dit besluit tot subsidieverlening in uw
nadeel wijzigen of intrekken en het uitbetaalde subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

Juridisch kader

Op dit beslult is de volgende wet- en
-

—
—

regelgeving van toepassing:

de Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commlssie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde
categorieän steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie met de interne markt verenlgbaar worden verklaard, Algemene
Groepsvrijstellingsverordening (AGVV (PbEU L187/1))
de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
de Verordening Ftuimtelijk Economisch Programma — Samenwerkingsverband Noord—
Nederland (REP-SNN)

Staatssteun
basis van het projectplan

Op
De

zijn wij van oordeel dat verstrekking van subsidie aan het project deels
staatssteun in de zin van artikel 107, Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.
subsidie kan echter wel als geoorloofde staatssteun worden verleend op grond van artikel 27 en

De

activiteiten

leidt tot

28 van de AGVV.

binnen werkpakket 1a, 2 en 3 betreffen niet-economische activiteiten.
geen staatssteun en kan daarom geoorloofd worden verstrekt.

De

subsidie

hiervoor betreft

De subsidie voor activiteiten binnen werkpakket 1c wordt verleend op grond van artikel 28 van de
AGVV: "lnnovatiesteun voor kmo’s". Binnen dit werkpakket voert NICE in samenwerking met mkbondernemingen concrete innovatietrajecten uít. De steun hiervoor komt volledig bij deze mkbondernemingen terecht. De doorvloei van steun dient door NICE op correcte wijze te worden
vastgelegd, zoals beschreven

in

specifieke verplichting 6 op pagina 4.

De subsidie voor activiteiten binnen werkpakket 1b en 4 wordt verleend op grond van artikel 27 van de
AGVV: "Steun voor innovatieclusters". De Stichting NICE is de rechtspersoon die het innovatiecluster
opereert.

op grond van artikel 27 en 28 van de AGVV voor de werkpakketten 1b, 1c en 4
verschillende maximale steunpercentages en steunbedragen van toepassing zijn die zijn gekoppeld
aan de genoemde artikelen van de AGVV. Bij de vastsfelling van de subsidie zal per activiteit en
werkpakket worden beoordeeld of is voldaan aan de staatssteunregels. ln bijlage 2 Kostenbegrotlng
en AGW-tabel vindt u de verdeling per werkpakket met de maximale steunpercentages en
steunruimte. Op het moment dat er bij de uitvoering van uw project wijziglngen zijn ten opzichte van
de begroting dan kan dat invloed hebben op de maximale steun die op grond van de AGVV mogelijk
Wij wijzen u erop dat

IS.

SNN geeft kennis van de totale steun aan de Europese Commissie. Overeenkomstig Europese
regelgeving kunnen wij naar aanleiding van deze subsidieverlening uw naam en het toegekende
subsidiebedrag melden aan de Europese Commissie en publiceren in een openbaar register.
Het

Nadere informarle
Mocht u nog vraaen hebben, dan kunt u Contact oonemen mei
‚f n.
telefoonnumme,
e; telefoonnumme
Uw project is bij ons bekend ondr _
Wij verzoeken u
in alle correspondentie Samen met de projectT1aam NICE Matters te vermelden.

____

_

dit

zaaknummer

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

namens dezen,

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending ervan
hienegen een bezwaarschrift indienen bij het college van gedeputeerde staten van Drenthe. De dag
van verzending is de dagtekening van het besluit. Voor meer informatie over het indienen van een
bezwaarschrift verwijzen wij u naar: www.provincie.drenthenl/bezwaarprocedure

Bijiagen (4)

Bijlage 1: Projectperiode en indicatoren

Projectperiode:
1.

Startdatum project:

2.

Einddatum project:

1 oktober 2018
31 december 2022

lndicatoren:

Í

f

î

Omschrijving

Doelstelling

“Q”

Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
Aantal ondernemingen da: subsidie ontvangt
Aantal ondernemingen dat niet-financiële steLm ontvangt
Aanta! kennisuitwisselingstrajecten tussen bedrijven en

1
1

80
1

kennisinstellingen

Aantal ondersteunde innovatietrajecten

8

Aantal samenwerkingsprojecten tussen bedrijven en

1

ondennlijsinstellingen

Aanta! samenwerkingsverbanden tussen bedrijven
sectoren (crossovers)

uit

verschillende

2

Bijlage Z: Kostenbegroting

De volgende door

en AGVV-tabel

u begrote kosten

komen

in

aanmerking voor subsidie:

Kostenbegroting (inclusief BTW):

Omschrijving

Totale kosten

I

Subsidiabele kosten

u

Lonen o.b.v. werkelijke kosten
incl. overhead
Kosten t.b.v. promotie en publiciteit
Kosten van verbruikte materialen en
hulpmiddelen
Reis- en verblijfkosten

l

(niet in integraal tarief)

Overige kosten aan derclen
verschuldigd

I

Totaal

l

€ 2.000.223,00

e:

2.oo0.223,o(ﬂ

De uitgangspunten van de begroting in deze beschikking, waarin met bovenstaande rekening
is gehouden op basis van de beschikbare informatie uít de aanvraagfase, zullen tijdens de
uitvoering van het project door het SNN getoetst worden. Wijzigingen hierin of nieuwe
informatle hierover kunnen leiden tot lagere subsidiabele kosten.

10

AGVV-tabel

27 en 28 van de

AGVV zijn

maximale staatssteunpercentages en bedragen opgenomen voor
anikel 27 en 28 van de AGVV
geoorloofd wordt verstrekt zijn deze percentages en bedragen van belang voor uw project.
Op basis van uw aanvraag hebben wij hetgeen u heeft aangegeven uitgewerkt in een tabel om aan te
geven welke maximale steunpercentages per activiteit van toepassing zijn. Per activiteit en
werkpakket kan niet meer steun gegeven worden dan in de tabel hieronder is aangegeven.
Bij de vaststelling van de subsidie zal op basis van de gerealiseerde kosten per type activiteit deze
tabel nogmaals worden ingevuld om te bepalen of de subsidie kan worden vastgesteld op het
berekende subsidiebedrag, of dat deze moet worden afgetopt op basis van de staatssteunregels.
In artikel

verschillende typen activiteiten.

Werk-

Omdat de steun op grond van

Projectpartner

pakket

Type

Beschikte
begrote
kosten

organisatie

Stichting NICE

1a

Stichting NICE

2

~

_
3

Kleine
Kleine

wordt
doorgegeven
aan mkb—
ondernemingen

onderneming

Stichting NICE

Kleine

Stichting NICE
Stichting NICE

'

‘_ __
_

100%

€ 168.259,00

50%

€ 168.259,00

‘n;

overheîdssteun up

grond van de

AGVV

€ 224.346,00
€ 84.130,00
e 163.259,00‘

driejaren

€ 387.376,00

100%

€ 387.376,00

Kleine

€ 666.760,00

100%

€ 666.760,00

Kleine

onderneming

€ 385.222,00

50%

€ 192.511,00

‚

e 2.000.223,00

A oriénteren

1b.

aanjagen
Innovatietrajectcn aanjagen

—

16-

100OV3U'3U'3J€Ct@0 595015960 " OWN‘/EFDGH.

2.

Studentenprojecten Liitvoeren en bcgeleiden
beschikbaar
Kennis
breed
rnaken
en
innovatiecluster duurzaam doorontwikkelen
NICE Matters managen, onderstcuncn en
borgen business Case (projectmanagament)

4.

per

Maximale

€ 200.000 in

i

1a. Innovatietrajecten

3.

100%

onderneming
tot maximaal

ondernejning

Totaal:

Werkpakket (WP)

percentage op
grond van de

_

onderneming

11"
>

Stichting NICE,

_

steun-

AGVV

onderneming
1c

Maximale

€ 224.346,00

Kleine

onderneming
lb

K

ontwikkelen

realisercn en opleveren

Type

€ 1.723.432,00’

activiteit

Njet.egQnomi5ch
sgeun voor innovauedugœrg,
artikel 27 AGVV
lnnovatiesteun voor |<mo’s, artikel
28 AGVV
Nie[—eCQn0[n[5Ch

Njepeconomigch
Stgun voor inngvatieﬂugfefs’
amkel 27 AGVV

11

Bijlage 3: Financiering

De volgende financiering

is

van toepassing op uw project:

Financier

Totale kosten

‘Ï

Ä

€ 600‚O00‚OO:‘

rrovlncie Drenthe

REP—SNN
Totaal

Subsidiabele kosterj

m"

Ï 600.0D0,00+

'

í

e 1.000.000,00
e:

[

2.000.223,00

€

10000000H

€ 2.ooo.223,ooÎ

12

Bijlage 4: Uitgavenplanning

De uitgavenplanning van de

totale subsidiabele projectkosten

Bedrag

Jaar

‘

I

Totaa!

\

e 2.000.223,00

l

is

als volgt:

