




BIJLAGE I: OVERZICHT KOSTEN EN SUBSIDIE

Aangevraagde kosten Subsidiabele kosten

Kosten derden € 3.000,00 € 3.000,00

Materialen prototype € 1.000,00 € 0,00

Loonkosten € 76.541,00 € 76.541,00

TOTAAL € 80.541,00 € 79.541,00

Gevraagde
subsidie: € 28.189,00

Verleende subsidie: € 27.839,35
Voorschot: € 11.135,74

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 € 80.541,00. Hier wordt de volgende correctie op doorgevoerd.

Materialen
Er is € 1.000,00 begroot voor materialen prototype. Artikel 10 sub b van de regeling stelt dat materialen die
uitsluitend onderdeel zijn van het prototype subsidiabel zijn. De betreffende begrote kosten voldoen daar niet aan
omdat het verbruiksmaterialen betreffen welke geen onderdeel zijn van een prototype. Daarom zijn de begrote
materiaalkosten niet subsidiabel. Om deze reden worden de genoemde kosten ad € 1.000,00 gecorrigeerd.

Het doorvoeren van deze correctie heeft als resultaat dat er sprake is van een totaalbedrag van € 79.541,00 aan
te verlenen subsidiabele kosten. Gezien het subsidiepercentage van 35 dat van toepassing is, betreft de
maximaal te verlenen subsidie € 27.839,35.

Staatssteun
Uw aanvraag voldoet aan de VIA 2021 ontwikkelingsprojecten en daarmee aan de Algemene
groepsvrijstellingsverordening (AGVV).

Subsidiepercentage
Op grond van artikel 9 lid 1 sub a van de VIA 2021 ontwikkelingsprojecten is de toegekende subsidie voor uw
individueel ontwikkelingsproject bepaald op basis van een subsidiepercentage van 35% van de subsidiabele
kosten van onderhavig project. De subsidiabele kosten zijn bepaald op grond van het gestelde in artikel 10 van
deze regeling.

Wijziging tenaamstelling
Wij hebben geconstateerd dat K.J. Koers Holding B.V. en Koers Research B.V. ook kosten gaan maken en betalen
voor het project. Aangezien alleen de kosten van de partij waaraan de subsidie wordt verleend als subsidiabele
kosten kunnen worden aangemerkt, heeft u ons verzocht de betreffende ondernemingen toe te voegen in de
verleningsbeschikking. Om deze reden hebben wij de verleningsbeschikking tevens op naam van bovengenoemde
ondernemingen gezet. Dit betekent dat ook de kosten van K.J. Koers Holding B.V. en Koers Research B.V. als
subsidiabele kosten kunnen worden aangemerkt. De aanhef van uw verleningsbeschikking is aangepast van Koers
Handel B.V. naar Koers Handel B.V. / K.J. Koers Holding B.V. / Koers Research B.V.

Overzicht indicatoren

Omschrijving Doelstelling

Aantal behouden fte door uitvoering project 34

Aantal extra fte ná uitvoering van dit project 8

Uitgelokte investeringen: extra omzet als gevolg van de uitvoering van dit project € 1.000.000,00



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.



BIJLAGE III: MEE TE ZENDEN BIJLAGEN BIJ EEN VASTSTELLINGSVERZOEK

- Een verslag of rapport van de uitgevoerde werkzaamheden, dat aantoont dat de activiteiten waarvoor de
subsidie is verleend zijn verricht en dat is voldaan aan de subsidie verbonden verplichtingen;     

- Ontwerptekeningen;  

- Foto’s van het prototype;   

- Facturen en betalingsbewijzen van de gedeclareerde projectkosten;   

- Een controleerbare urenregistratie gespecificeerd naar dagen en uren waaruit blijkt welke activiteiten zijn
uitgevoerd. De urenregistratie dient ondertekend te zijn door de werknemer en diens leidinggevende;     

NB: Tijdig ondertekenen houdt in: de ondertekening dient binnen een redelijke termijn plaats te vinden. Het advies
is om de urenregistratie binnen een maand na de desbetreffende week/maand te laten tekenen. De uiterlijke
termijn van de ondertekening is tot het moment van indiening van de declaratie. Een fysieke ondertekening is
hierbij een vereiste. Let op dat bij elke ondertekening ook de naam van de ondertekenaar en de datum van de
dagtekening vermeld is. 
- Een loonstrook per medewerker waaruit het bruto (jaar)loon blijkt. De loonstroken die wij dienen te ontvangen
zijn:  
1. De eerste maand waarin de betreffende medewerker uren maakt ten behoeve van het project;  
2. De laatste maand waarin de medewerker werkzaamheden uitvoert ten behoeve van het project.  

NB: Indien het loon wijzigt gedurende de projectperiode, dient u van de eerste maand na de wijziging een nieuwe
loonstrook aan te leveren.   
- Bewijsstukken waaruit blijkt dat is voldaan aan de publicatieplicht zoals deze is beschreven in
artikel 12 sub c en d. Dit betreft:       
1. Bewijs van het plaatsen van een korte beschrijving van het project op uw website met het embleem van de
Europese Unie en vermelding van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO);       
2. Bewijs van het plaatsen van ten minste één affiche met informatie over het project (minimaal in A3-formaat)
met vermelding van de steun door de Europese Unie op een voor het publiek goed zichtbare plaats in uw
onderneming. Het format hiervoor wordt beschikbaar gesteld door het SNN.    
Let op: in beide gevallen dient u het embleem van de Europese Unie te plaatsen met daarbij een vermelding van
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) mede gefinancierd in het kader van de respons van de
Unie op de COVID-19-pandemie.     

Voor een toelichting op de hierboven beschreven stukken verwijzen wij u naar bijlage IV van de
verleningsbeschikking.   














