
 
Besluit van 7 januari 2020, nr. 0171592, tot vaststelling van het Openstellingsbesluit Voucherregeling MKB 
Fryslân 2020
  
Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân, gelet op artikel 
5 van de Voucherregeling MKB Fryslân 2020 besluiten als volgt: 
  
Artikel 1 Aanvraag 
1. Aanvragen kunnen worden ingediend met ingang van 3 februari 2020 9.00 uur tot en met 31 december 
2020 23:59 uur. 
2. Aanvragen dienen elektronisch te worden ingediend in het subsidieloket van het SNN. Zie hiervoor 
www.snn.nl.
3. Een aanvraag is volledig wanneer bij de aanvraag in ieder geval de volgende documenten zijn meegestuurd: 
a.   een offerte van de in te schakelen deskundige; 
b.   een de-minimisverklaring, waaruit blijkt dat het aangevraagde bedrag geheel of gedeeltelijk kan worden verleend    
      zonder dat sprake zal zijn van overtreding van de geldende voorschriften van de Europese Unie ter zake van de 
      verstrekking van overheidssteun; 
c.   model mkb-toets;
d.   kopie bankafschrift ter verificatie van het IBAN-nummer van de aanvrager. 
  
Artikel 2 Subsidieplafond 
Het totale subsidieplafond voor deze aanvraagperiode is € 850.194,-. Van dit bedrag is € 550.194,- als deelplafond 
beschikbaar voor de activiteiten als bedoeld in artikel 4, aanhef en onderdeel a en b, van de Voucherregeling MKB 
Fryslân 2020 en € 300.000,- voor de activiteiten als bedoeld in artikel 4, aanhef en onderdeel c, d en e, van de 
Voucherregeling MKB Fryslân 2020. 
  
Artikel 3 Verdeling middelen  
De verdeling van de middelen vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 lid 4 van de Voucherregeling 
MKB Fryslân 2020. 
  
Artikel 4 Slotbepalingen 
Dit Openstellingsbesluit wordt aangehaald als Openstellingsbesluit Voucherregeling MKB Fryslân 2020 en treedt in 
werking op de eerste dag na de datum van uitgifte in het Provinciaal Blad. 
  
Nadere details over de Voucherregeling MKB Fryslân 2020 zijn te vinden via www.SNN.nl   

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân van 7 januari 2020.

Voorzitter drs. A.A.M. Brok
Secretaris R.E. Bouius – Riemersma, MBA MCM


