




BIJLAGE I: OVERZICHT KOSTEN EN SUBSIDIE

Aangevraagde kosten Subsidiabele kosten

Kosten derden € 74.160,00 € 74.163,20

Huurkosten apparatuur en uitrusting € 0,00 € 664,90

Materialen prototype € 128.450,00 € 114.001,20

TOTAAL € 202.610,00 € 188.829,30

Gevraagde
subsidie: € 91.174,50

Verleende subsidie: € 84.973,19
Voorschot: € 33.989,28

N.B.: Het definitief vast te stellen subsidiebedrag kan niet meer bedragen dan de hierboven
genoemde verleende subsidie.

Correcties

Bij het indienen van uw aanvraag heeft u een begroting aangeleverd in het eLoket met een totaal aan begrote
kosten van € 202.610,00. Hier worden de volgende correcties op doorgevoerd.

Kosten derden:

U heeft € 74.160,00 begroot voor kosten derden. Controle heeft geleid tot correcties aangaande een uurtarief op
basis van aangeleverde loonstrook. Hieronder volgt een opgave van de betreffende werknemer:

Begroot: Blijkend uit controle: Verschil:

Bram Peters: 320 uren * €63,00 = € 20.160,00 320 uren * €63,01 = € 20.163,20 € 3,20 (positief)

Totale correctie: € 3,20 (positief)

Subsidiabele kosten derden: € 74.163,20

Kosten materialen:

U heeft € 128.450,00 begroot voor materialen prototype. Artikel 10 sub b van de regeling stelt dat kosten voor
materialen die uitsluitend onderdeel zijn van een prototype subsidiabel zijn. Ten eerste heeft u op 02-05-2021
aangegeven dat de begrote kosten voor sensortechnologie ad € 15.000,00 voor huidig project wegvielen en
verwijderd konden worden.

Ten tweede heeft u tijdens de aanvraag een offerte aangeleverd van Betonstorten.nl voor het fundament
pilotopstellingen ad €6.216,10, wat zou resulteren i.v.m. het begrote bedrag ad €5.000,00 in een positieve
correctie ad €1.216,10. Echter blijken niet alle activiteiten van de offerte, “mini betonpomp en voorrijkosten ad €
664,90”, te voldoen aan deze kostensoort en zullen worden verschoven naar de kostensoort “huur apparatuur”.
Hiermee wordt de positieve correctie € 551,20.

Dit resulteert in de volgende correcties:

- Sensortechnologie ad € 15.000,00 (negatief)

- Correctie op basis van aangeleverde offerte Betonstorten.nl ad € 551,20 (positief)

Om deze reden worden bovenstaande kosten ad € 14.448,80 negatief gecorrigeerd. De subsidiabele kosten
materialen prototype zijn bepaald op:

Begrote kosten: € 128.450,00

Correctie: € 14.448,80 (negatief)

Subsidiabele kosten: € 114.001,20

Huurkosten:

U heeft € 0,00 begroot voor huurkosten apparatuur en uitrusting. Artikel 10 sub e van de regeling stelt dat
huurkosten van apparatuur en uitrusting voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het project subsidiabel



zijn. De hierboven genoemde begrote kosten “mini betonpomp en voorrijkosten” onder materiaalkosten voldoen
hieraan en worden daarom onder huidige kostensoort positief gecorrigeerd:

- Betonstorten.nl “mini betonpomp en voorrijkosten” ad € 664,90 (positief)

Om deze reden worden bovenstaande kosten ad € 664,90 positief gecorrigeerd. De subsidiabele huurkosten zijn
bepaald op:

Begrote kosten: € 0,00

Correctie: € 664,90 (positief)

Subsidiabele kosten: € 664,90

Conclusie

Bovenstaande correcties bedragen tezamen € 13.780,70 (negatief). Het doorvoeren van deze correcties heeft als
resultaat dat er sprake is van een totaalbedrag van € 188.829,30 aan te verlenen subsidiabele kosten.

Staatssteun   

Uw aanvraag voldoet aan de VIA 2021 ontwikkelingsprojecten en daarmee aan artikel 25 lid 2 onder c van de
Verordening (EU) 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 interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014
L187) (Algemene Groepsvrijstellingsverordening).

Subsidiepercentage

Op grond van artikel 9 lid 1 sub b van de VIA 2021 ontwikkelingsprojecten is de toegekende subsidie voor uw
individueel ontwikkelingsproject bepaald op basis van een subsidiepercentage van 45% van de subsidiabele
kosten van onderhavig project. De subsidiabele kosten zijn bepaald op grond van het gestelde in artikel 10 van
deze regeling.

Overzicht indicatoren

Omschrijving Doelstelling

Aantal behouden fte door uitvoering project 5

Aantal extra fte ná uitvoering van dit project 3

Uitgelokte investeringen: extra omzet als gevolg van de uitvoering van dit project € 200.000,00



BIJLAGE II: INFORMATIE OVER DE VERVOLGPROCEDURE

De uitvoeringstermijn

Het vaststellingsverzoek moet binnen 4 weken na afloop van de realisatietermijn bij ons binnen zijn. Als u
reden hebt om aan te nemen dat u deze termijn niet gaat halen dan verzoeken wij u om dat zo snel mogelijk aan
ons door te geven. Het is van belang om daarbij een reden te vermelden en aan te geven hoeveel tijd u nog nodig
denkt te hebben. Op basis daarvan zullen wij uw verzoek beoordelen.

Wijzigingen in het project

Bij eventuele grote wijzigingen in het project is het van belang het SNN vooraf hierover in kennis te stellen. In
overleg zal dan bekeken worden in hoeverre de wijziging gevolgen zal hebben voor de verleningsbeschikking.

Voorschot

Wilt u een tweede voorschot ontvangen? Dat is eenmalig mogelijk. Een tweede voorschot van maximaal 40% kan
op aanvraag worden gegeven op basis van de gemaakte en betaalde subsidiabele kosten.

Einddeclaratie

Voor uitbetaling van de subsidie (de einddeclaratie) dient u een verzoek tot vaststelling in te dienen via het e-
Loket. Via www.snn.nl/ondernemers/innoveren-via-ontwikkelingsprojecten-2021 zijn alle benodigde bijlagen te
downloaden die van toepassing kunnen zijn op de einddeclaratie.
















