Universitair Medisch Centrum Groningen
T.a.v. mevrouw prof. dr. M. Joëls
Hanzeplein 1
9713 GZ GRONINGEN
En overige projectpartners:
Deelnemende partijen aan het
innovatieprogramma Personalized & Connected Health

Ons kenmerk:
UP-19-00174

Datum:
05-09-2019

Onderwerp:
Beschikking subsidieverlening voor project “Ecosysteem Personalized & Connected Health”
met projectnummer OPSNN0229

Geachte mevrouw Joëls,
Op 20 november 2018 heeft u een volledige aanvraag ingediend voor het Operationeel
Programma Noord-Nederland 2014-2020 op grond van de Uitvoeringsregeling OP EFRO:
versterking innovatie-ecosysteem (Uitvoeringsregeling), ook bekend als Open Innovatie Call.
Besluit
Op 6 december 2018 heeft de Deskundigencommissie geadviseerd om uw aanvraag toe te
kennen omdat het project voldoende bijdraagt aan de doelstellingen van de
Uitvoeringsregeling. In bijlage 1 vindt u het advies. Het subsidieplafond van de
Uitvoeringsregeling is niet bereikt. Wij hebben besloten het advies van de
Deskundigencommissie over te nemen en aan Universitair Medisch Centrum Groningen en
de deelnemende partijen aan het innovatieprogramma voor uw project “Ecosysteem
Personalized & Connected Health” eenmalig een subsidie te verlenen op grond van de
Uitvoeringsregeling van maximaal € 3.978.800,00.
Projectperiode
U heeft aangegeven dat het project zal starten op 1 januari 2019 en dat de einddatum van
uw project 30 juni 2023 is. Op de einddatum dient uw project fysiek voltooid te zijn en/of
alle projectactiviteiten moeten volledig zijn uitgevoerd.
Doelstelling en activiteiten
Het project betreft het opzetten, invullen, voeden en faciliteren van het ecosysteem
‘Personalized & Connected Health”. Dit is een open-innovatie ecosysteem voor bedrijven
(MKB, startups en grote ondernemingen), dat nadrukkelijk open staat voor iedere
ondernemer en ieder initiatief dat actief wil zijn met een PCH-applicatie en de
uitgangspunten van het ecosysteem met betrekking tot veilige gegevensverwerking
onderschrijft.

Doel van het project is de ontwikkeling van PCH-applicaties te faciliteren en te versnellen.
Het ecosysteem moet het mogelijk maken om de voorsprongpositie die Noord-Nederland
heeft uit te bouwen en voor het komende decennium een omgeving te creëren waar MKBbedrijven kansen kunnen benutten en waar tegelijk maatschappelijke impact wordt
gecreëerd. De focus ligt op innovatie, gezondheid en preventie, waarmee de eindgebruiker
‘iedere’ burger is in plaats van een kleinere groep van alleen patiënten of zorggebruikers.
Om de innovatie in Noord-Nederland aan te jagen worden acties opgezet die erop gericht
zijn om zoveel mogelijk MKB-bedrijven en startups te bereiken, te betrekken, uit te dagen, te
inspireren en te faciliteren.
De werkzaamheden worden uitgevoerd in onderstaande werkpakketten:
WP1: Clusteractiviteiten UMCG
WP2: Innovatieprogramma Data
WP3: Innovatieprogramma Preventie
WP4: Innovatieprogramma Zorg
WP5: Innovatieprogramma Maatschappij
Wijzigingen
U dient het project uit te voeren overeenkomstig de ingediende aanvraag. Wanneer dat niet
het geval is, dan kan het SNN deze verleningsbeschikking intrekken. Wijzigingen moeten
vooraf schriftelijk worden gemeld en dienen te worden goedgekeurd door het SNN.
Projecten gesubsidieerd op grond van deze Uitvoeringsregeling kunnen alleen in zeer
uitzonderlijke gevallen worden gewijzigd.
Staatssteun
Op basis van het projectplan en de door u aangeleverde staatssteunanalyse van Lysias Advies
zijn wij tot het oordeel gekomen dat verstrekking van subsidie aan het project leidt tot
staatssteun in de zin van artikel 107, Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.
De subsidie kan echter wel als geoorloofde staatssteun worden verleend op grond van de
Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV).
De subsidie voor werkpakket 1 wordt verleend op grond van artikel 27 “Steun voor
innovatieclusters” van de AGVV. Het ecosysteem kan worden aangemerkt als innovatiecluster. Het UMCG treedt hierin op als de rechtspersoon die het innovatiecluster opereert,
ofwel de clusterorganisatie. De activiteiten die het UMCG uitvoert binnen werkpakket 1
vallen onder artikel 27 lid 8 van de AGVV. Hiervoor bedraagt de maximale steun 50% van de
in aanmerking komende kosten. Dit komt overeen met het totale subsidiepercentage dat
wordt gevraagd aan SNN en de provincie Groningen.
De subsidie voor de werkpakketten 2, 3, 4 en 5 (het innovatieprogramma) wordt verleend op
grond van artikel 25 “steun voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten” van de AGVV.
Binnen het innovatieprogramma worden door de consortiumpartners in het ecosysteem (de
deelnemende partijen) veelal in samenwerkingsverbanden innovatieprojecten uitgevoerd.
Deze zijn gericht op het ontwikkelen van applicaties die Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’S) in staat stellen data uit te wisselen met informatiesystemen van
zorgverleners/instellingen en data gerelateerd aan gezondheid of het welzijn van de
gebruiker te verzamelen. U heeft aangegeven dat de activiteiten die gesubsidieerd worden
dienen te vallen onder de voorwaarden van artikel 25 van de AGVV.
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Dit wordt gewaarborgd door het “PCH Ecosysteem Innovatieprojecten Reglement” dat van
toepassing is op de in te dienen projectaanvragen. De deelnemende partijen moeten hun
aanvragen voor de innovatieprojecten indienen bij clusterorganisatie UMCG. Het UMCG
toetst de aanvragen vervolgens aan de criteria van artikel 25 van de AGVV en verleent de
subsidie aan de deelnemende partijen.
Wij wijzen u erop dat op grond van artikel 25 van de AGVV per activiteit, projectpartner en
samenwerkingsvorm verschillende maximale steunpercentages van toepassing kunnen zijn
die zijn gekoppeld aan de artikelen van de AGVV, variërend van 25% tot 100%. U dient hierop
nauwkeurig te toetsen bij het beoordelen van de aanvragen. Bij de tussentijdse controles en
bij de vaststelling van de subsidie wordt door het SNN per innovatieproject en per
projectpartner beoordeeld of is voldaan aan de staatssteunregels en of er op totaalniveau
van uw project voldoende steunruimte is in relatie tot het verleende subsidiepercentage van
50%. Indien dit niet het geval is dan zal de subsidie worden afgetopt tot de maximale steun
die op grond van de AGVV mogelijk is.
Overeenkomstig Europese regelgeving kunnen wij naar aanleiding van deze subsidieverlening de namen en toegekende subsidiebedragen per begunstigde melden aan de
Europese Commissie en publiceren in een openbaar register.
Projectindicatoren
Voor uw project gelden de volgende doelstellingswaarden voor de van toepassing zijnde
output-indicatoren:
Indicatoren

Omschrijving

Doelwaarde

CO01
CO02
CO06

Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
Aantal ondernemingen dat subsidie ontvangt
De private bijdrage in de totale kosten van
subsidieprojecten
Aantal ondernemingen dat samenwerkt met
onderzoeksinstellingen
De private bijdrage in de totale kosten van innovatie- of
onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten
Aantal ondernemingen dat steun ontvangt bij het
introduceren van producten die nieuw zijn voor de
markt
Aantal ondernemingen dat steun ontvangt bij het
introduceren van producten die nieuw zijn voor de
onderneming
Aantal samenwerkingsverbanden tussen bedrijven uit
verschillende sectoren (cross-overs)
Aantal deelnemende MKB bedrijven in
innovatietrajecten

25
25
€ 2.950.000

CO26
CO27
CO28

CO29

PS01
PS03
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15
€ 2.950.000
15

25

15
20

Begroting
De volgende door u begrote kosten komen in aanmerking voor subsidie. Indien deze kosten
wijzigen dan kan dat tot gevolg hebben dat de verleningsbeschikking wordt ingetrokken.
Kostensoort
Loonkosten brutoloon + vaste opslagen
Kosten derden

€

Subsidiabel bedrag
€ 7.407.094,27
€ 2.539.905,73

Totaal subsidiabele projectkosten

€

€ 9.947.000,00

Voor het opstellen van de bovenstaande kostenbegroting hebben wij gebruik gemaakt van
de definitieve versie van de begroting die u per mail van 7 juni 2019 aan ons hebt gestuurd.
De kosten die u in deze versie van de begroting heeft opgenomen zijn als subsidiabel
aangemerkt.
De subsidiabele kosten bestaan uit kosten die worden gemaakt door het UMCG en door de
deelnemende partijen aan het innovatieprogramma. In het kader van dit project worden de
deelnemende partijen aangemerkt als projectpartners. De projectpartners dienen bij elke
voortgangsrapportage en bij de vaststelling inzichtelijk gemaakt te worden door middel van
een overzicht.
In algemene zin dient binnen de innovatieprojecten rekening te worden gehouden met een
eventuele verwachte restwaarde. Als er sprake is van een restwaarde dan dient dit te blijken
uit de boekhouding. Een restwaarde kan consequenties hebben voor de hoogte van de
subsidie. Wij wijzen u er ook op dat op kosten die worden geactiveerd consistent moeten
worden afgeschreven.
De uitgangspunten van de begroting in deze beschikking, waarin met bovenstaande rekening
is gehouden op basis van de beschikbare informatie uit de aanvraagfase, zullen tijdens de
uitvoering van het project door het SNN getoetst worden. Wijzigingen hierin of nieuwe
informatie hierover kunnen leiden tot lagere subsidiabele kosten.
Financiering
Op basis van de subsidiabel gestelde totale kosten in uw project, komt de maximale subsidie
die aan uw project wordt toegekend uit op € 9.947.000,00 x 40% = € 3.978.800,00 (EFRO +
Rijkscofinanciering).
De volgende financiering is van toepassing op uw project:
Financier
Universitair Medisch Centrum Groningen
Deelnemende partijen innovatieprogramma
Provincie Groningen
EFRO
Rijkscofinanciering

Bedrag
€ 1.906.098,66
€ 3.067.401,34
€ 994.700,00
€ 2.387.280,00
€ 1.591.520,00

Totaal

€ 9.947.000,00
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Wij benadrukken dat de vaststelling van de subsidie wordt berekend op basis van de
werkelijke totale subsidiabele kosten van uw project en dat een wijziging in de financiering
niet per definitie gevolgen hoeft te hebben voor de hoogte van uw subsidie. Bij een wijziging
in de financiering is het vooral belangrijk dat de financiering van uw project nog steeds is
zeker gesteld.
Uitgavenplanning
De uitgavenplanning van de totale subsidiabele projectkosten van uw project is als volgt:
Jaar
2019
2020
2021
2022
2023

Bedrag
€ 700.000,00
€ 2.750.000,00
€ 2.750.000,00
€ 2.500.000,00
€ 1.247.000,00

Totaal

€ 9.947.000,00

Verplichtingen
Aan deze subsidieverlening zijn verplichtingen verbonden. Deze zijn vastgelegd in de
Europese verordeningen (zoals vermeld in de Uitvoeringsregeling), de Uitvoeringswet EFRO,
de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies (REES), de Uitvoeringsregeling en de Algemene
wet bestuursrecht. Deze regelingen vindt u op www.snn.nl/OP-EFRO.
Voortgangsrapportages
Tijdens de projectperiode moet u elk jaar op uiterlijk 1 maart een inhoudelijke en financiële
voortgangsrapportage indienen over alle kosten die vóór januari in de voorafgaande periode
van 12 maanden gemaakt en betaald zijn. Daarnaast heeft u jaarlijks de mogelijkheid om zelf
één extra voortgangsrapportage in te dienen, in afstemming met het SNN.
Uw voortgangsrapportages dient u in via het digitale EFRO-webportal. De handleiding
hiervoor vindt u op www.snn.nl/OP-EFRO.
Bevoorschotting
Voor uw project kunt u tussentijds voorschotten ontvangen, waarbij de onderstaande
voorwaarden gelden:
• Als met de uitvoering van het project is gestart en er geen obstakels zijn ten aanzien van
de uitvoering van het project dan kan een voorschot worden verstrekt van 20% van de
maximaal verleende subsidie.
• Daarnaast kan een voorschot worden verstrekt als voorafgaand aan of tegelijk met het
verzoek tot voorschot de voortgangsrapportage is ingediend, voor zover voldaan is aan
de voorwaarden en regelgeving. Dit voorschot wordt evenredig bepaald op basis van de
gemaakte en betaalde kosten waarop de voortgangsrapportage betrekking heeft. Om de
hoogte van het voorschot te berekenen wordt dit bedrag vermenigvuldigd met 40%,
zijnde het verleende subsidiepercentage.
• De voorschotten samen bedragen maximaal 80% van de maximaal verleende subsidie. Als
de voorschotten alleen zien op gemaakte en betaalde kosten, zoals hierboven bedoeld,
dan kan tot maximaal 100% van de maximaal verleende subsidie aan voorschot worden
verleend.
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• In afwijking van het hierboven genoemde kan een voorschot tot een maximum van 100%
van de maximaal verleende subsidie worden verstrekt, indien:
- het zeer aannemelijk is dat het project conform de subsidievoorwaarden op
afzienbare termijn kan worden afgerond,
- het aannemelijk is dat de kosten die nog gemaakt worden subsidiabel gesteld zullen
worden, en
- het niet toekennen van het voorschot onredelijke gevolgen voor de cash flow van uw
organisatie heeft.
• Betalingen worden verricht aan penvoerder UMCG. Deze dient zorg te dragen voor het
doorbetalen van de subsidie aan de projectpartners, zijnde de deelnemende partijen aan
het Innovatieprogramma.
• Terugvordering van betaalde voorschotten is mogelijk als blijkt dat eerder voorlopig
subsidiabel gestelde kosten alsnog niet voldoen aan de subsidiabiliteitseisen.
Verantwoordelijkheid penvoerder en projectpartners
Iedere projectpartner is verantwoordelijk voor de begrote activiteiten en kosten waarop
deze beschikking is gebaseerd. Het UMCG dient als penvoerder namens de projectpartners
in het project de voortgangsrapportage in op basis van de activiteiten en kosten die door de
projectpartners zijn gemaakt. Projectpartners zijn individueel aansprakelijk voor de door hen
gerapporteerde kosten. In de vaststellingsbeschikking wordt de subsidie feitelijk vastgesteld.
Subsidievaststelling
Uiterlijk binnen 13 weken na de einddatum moet u een aanvraag tot vaststelling van de
subsidie indienen via het digitale EFRO-webportal. De handleiding hiervoor vindt u op
www.snn.nl/OP-EFRO.
Wij wijzen u erop dat wanneer de gerealiseerde subsidiabele kosten lager zijn dan begroot,
de subsidie lager kan worden vastgesteld, zoals aangegeven in de Uitvoeringsregeling.
Aanbesteding
Aanbestedende diensten zijn verplicht zich te houden aan de aanbestedingsregels voor
overheidsopdrachten volgens de Aanbestedingswet 2012, het Aanbestedingsbesluit en de
Gids Proportionaliteit. Als u een aanbestedende dienst bent en u zich niet aan deze regels
heeft gehouden dan zal dat gevolgen hebben voor uw subsidie.
Voorlichtings- en publiciteitsactiviteiten
Voorlichtings- en publiciteitsactiviteiten die u uitvoert om de Europese bijdrage die het
project ontvangt kenbaar te maken, moeten worden uitgevoerd volgens de communicatievereisten van de Europese Unie. Een nadere toelichting hierop vindt u in het ‘Handboek EFRO
2014-2020’ onder de paragraaf ‘Promotie en publiciteit’ en vindt u op www.snn.nl/OP-EFRO.
Daarnaast moet het logo van het SNN worden toegevoegd in alle communicatie-uitingen.
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Specifieke verplichtingen
1. U dient uiterlijk vóór het indienen van de eerste voortgangsrapportage een
beschrijving van de administratieve organisatie ten aanzien van het project aan te
leveren;
2. Omdat het UMCG zowel handelt als clusterorganisatie alsook als organisatie die
innovatieonderzoek uitvoert binnen het innovatieprogramma, dient het UMCG een
strikt gescheiden boekhouding te voeren ten aanzien van deze beide projectonderdelen;
3. Voor het innovatieprogramma is een concept reglement en concept overeenkomst
opgesteld die als kader fungeren voor de beoordeling en toekenning van de
subsidieaanvragen. De definitieve versies van het reglement en projectovereenkomst
dienen vooraf ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het SNN, voordat
subsidiebijdragen kunnen worden verstrekt aan deelnemende partijen aan het
innovatieprogramma;
4. Het UMCG dient als clusterorganisatie zorg te dragen voor een zorgvuldige en correcte
toetsing, verlening en afrekening van de subsidieaanvragen voor de innovatieprojecten
die door de consortiumpartners in het ecosysteem bij haar worden ingediend. De
steunverlening dient in overeenstemming te zijn met de voorwaarden van de Algemene
Groepsvrijstellingsverordening, de REES en de Uitvoeringswet EFRO. Van iedere
toekenning binnen het Innovatieprogramma dient een apart projectdossier te worden
aangelegd waarin alle relevante documenten worden opgenomen, zowel van de
beoordeling alsook de kostenverantwoording;
5. Aanvullend op de in deze verleningsbeschikking opgenomen verplichtingen wordt er
een uitvoeringsovereenkomst gesloten tussen het UMCG en het Dagelijks bestuur SNN,
waarin nadere afspraken worden vastgelegd, onder andere ten aanzien van rapportages
en inhoudelijke aandachtspunten;
6. Na twee jaar vindt een go/no-go besluit plaats over de verdere uitvoering van het
project. Dit besluit wordt genomen door het Dagelijks bestuur SNN op basis van een
advies van de Deskundigencommissie en vindt plaats op basis van een tussentijdse
rapportage die u uiterlijk op 1 september 2021 dient aan te leveren. Uit de rapportage
dient te blijken dat de geschetste doelstellingen en resultaten, zoals beschreven in het
projectplan, op koers liggen. Ook dient te blijken dat de in deze verleningsbeschikking
opgenomen verplichtingen en de in de uitvoeringsovereenkomst vastgelegde nadere
afspraken zijn nagekomen. Verder dient een geactualiseerde versie van het projectplan
en begroting voor de resterende projectperiode te worden ingediend;
7. Bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie dient u een door uw accountant verstrekt
rapport van bevindingen bij te voegen. Hierop kan door het SNN een uitzondering
worden gemaakt, als bij controle(s) tijdens de projectperiode blijkt dat er sprake is van
een ordelijke en controleerbare projectadministratie. Informatie over dit rapport van
bevindingen staat in het accountantsprotocol EFRO 2014-2020, dit vindt u op
www.snn.nl/OP-EFRO.
Categoriseringstabel
In bijlage 2 vindt u de categoriseringstabel. Deze tabel geeft een indicatie van toe te passen
correctiepercentages op de door u gedeclareerde kosten indien bevindingen zijn
geconstateerd.
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Vragen?
Als u naar aanleiding van deze verleningsbeschikking vragen heeft, dan kunt u terecht bij de
behandelaar van uw project Peter ten Kate via 050-5224976 of openinnovatie@snn.nl. Hij
neemt binnenkort contact met u op voor het inplannen van een startbijeenkomst waarin
onder andere de verleningsbeschikking en de van toepassing zijnde voorwaarden verder
worden toegelicht.
Uw project is bij ons bekend onder projectnummer OPSNN0229. Wij verzoeken u in alle
correspondentie naar aanleiding van deze verleningsbeschikking, het kenmerk, de genoemde
projectnaam en het projectnummer te vermelden.
Tot slot wensen wij u veel succes bij de uitvoering van het project!

Hoogachtend,
namens het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland en de
Minister van Economische Zaken en Klimaat

A.A.M. Brok
Voorzitter

Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u bezwaar maken. Het bezwaar moet
binnen de termijn van zes weken, die begint te lopen na de dag van verzending, door ons
zijn ontvangen. Dit bezwaarschrift moet opgestuurd worden naar het Dagelijks Bestuur van
het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 779, 9700
AT te Groningen.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
a)
de naam en het adres van de indiener;
b)
de dagtekening;
c)
een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht en het
projectnummer;
d)
de (aankondiging van de) gronden van het bezwaar.
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