WIJZIGINGEN VIA SUBSIDIEREGELINGEN
Vanaf 4 mei 2020 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de VIA 2020 subsidieregelingen
(ontwikkelingsprojecten, softwareontwikkeling en organisatie-innovatie). Om u zoveel mogelijk te
ondersteunen bij het voorbereiden en het indienen van uw aanvraag, hebben wij een opsomming gemaakt
van de inhoudelijke wijzigingen in de subsidieregelingen.

Termijn project
Voor alle VIA subsidieregelingen geldt dat het project binnen een termijn van 18 maanden na
beschikkingsdatum wordt gerealiseerd. Daarbij is er voor de VIA 2020 subsidieregelingen een uiterste
datum tot afronding bepaald. Dit vanwege de afronding van het Operationeel Programma EFRO NoordNederland 2014-2020. Projecten dienen voor de einddatum van het programma te zijn afgerond en
vastgesteld.
Dit houdt in dat projecten die rond het einde van de aanvraagperiode van de VIA 2020 subsidieregelingen
worden beschikt, niet 18 maanden de tijd hebben om het project te realiseren. Alle projecten dienen te
zijn afgerond voor 1 januari 2023.

Verrekenbare btw
Verrekenbare btw is in alle gevallen niet-subsidiabel. Deze kosten waren bij voorgaande VIA
subsidieregelingen al niet-subsidiabel, echter waren hier onduidelijkheden over. Om deze reden is dit nu
expliciet in de VIA 2020 subsidieregelingen benoemd.

Maximale subsidie loonkosten
Voor de VIA 2020 ontwikkelingsprojecten en VIA 2020 softwareontwikkeling geldt een aftopping van de
maximale subsidie op de loonkosten en eigen uren:
− VIA 2020 ontwikkelingsprojecten: de maximale subsidie op de loonkosten en eigen uren wordt
afgetopt tot maximaal € 50.000,00. Dit houdt in dat wanneer de subsidie over de loonkosten en
eigen uren hoger uitkomt dan € 50.000,00 deze wordt afgetopt op € 50.000,00. Indien deze lager
uitvallen dan € 50.000,00 wordt de subsidie niet afgetopt;
− VIA 2020 softwareontwikkeling: de maximale subsidie op de loonkosten en eigen uren wordt
afgetopt tot maximaal € 25.000,00. Dit houdt in dat wanneer de subsidie over de loonkosten en
eigen uren hoger uitkomt dan € 25.000,00 deze wordt afgetopt op € 25.000,00.
Voorbeelden hiervan zijn te vinden in de toelichting van de subsidieregeling.

Koolstofarme economie
Bij voorgaande VIA subsidieregelingen was er apart budget beschikbaar voor projecten gericht op een
koolstofarme economie (innovaties gericht op CO2-reductie). Voor de VIA 2020 ontwikkelingsprojecten is
er geen apart budget voor dit onderdeel. Koolstofarme projecten kunnen ingediend worden als reguliere
projecten (individueel of samenwerking).

