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Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007 (Ubs).
Besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 1 juli 2008, kenmerk 2008/0090308.

Bekendmaking
Gedeputeerde Staten van Overijssel,
maken bekend dat zij bij besluit van 1 juli 2008, kenmerk 2008/0090308, het Uitvoeringsbesluit
subsidies Overijssel 2007 (Ubs) als volgt hebben gewijzigd:

Artikel I
Het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007 wordt als volgt gewijzigd:

Hoofdstuk 3. Bijzondere bepalingen Economie, milieu en toerisme
A

Paragraaf 2. In actie voor werkgelegenheid komt te luiden:
Paragraaf 2. Overijssel werkt!
B

Artikel 3.22. Toepasselijkheid komt te luiden:
Deze subparagraaf is van toepassing op de subparagrafen 2.3 tot en met 2.12.
C

Artikel 3.23. Subsidiabele activiteiten
De zinsnede het Meerjarig Economisch Uitvoeringsprogramma 2008-2011, ‘In Actie voor
werkgelegenheid’ wordt vervangen door ‘Overijssel werkt!’.
D

Paragraaf 2.3. Ruimte voor bedrijvigheid komt te luiden:
Paragraaf 2.3. Verbeteren vestigingsklimaat bedrijfsleven.
E

Artikel 3.25. Subsidiabele activiteiten, lid 1:
Ruimte voor bedrijvigheid wordt vervangen door: Verbeteren vestigingsklimaat bedrijfsleven.
F

Na paragraaf 2.4 wordt een nieuwe paragraaf 2.5. Onderzoek, ontwikkeling en innovatie
toegevoegd.
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Paragraaf 2.5. Onderzoek, ontwikkeling en innovatie
Artikel 3.32. Begripsbepalingen
Voor de toepassing van deze paragraaf wordt verstaan onder:
a.
detachering: tijdelijke indienstneming van personeel door een begunstigde gedurende een
bepaalde periode, waarna het personeel het recht heeft naar zijn vorige werkgever terug te
keren;
b.
experimentele ontwikkeling: het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van
bestaande wetenschappelijke, technische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden voor plannen, schema’s of ontwerpen van nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten,
procedés of diensten. Hieronder kan tevens de conceptuele formulering en het ontwerp van
alternatieve producten, procedés of diensten worden verstaan. Deze activiteiten kunnen ook
het maken van ontwerpen, tekeningen, plannen en andere documentatie omvatten, mits zij
niet voor commercieel gebruik zijn bestemd. De ontwikkeling van commercieel bruikbare
prototypes en proefprojecten valt eveneens onder experimentele ontwikkeling indien het
prototype het commerciële eindproduct is en de productie ervan te duur is om alleen voor
demonstratie- en validatiedoeleinden te worden gebruikt. Bij commercieel gebruik van
demonstratie- of proefprojecten worden eventuele inkomsten die hieruit voortvloeien, op de in
aanmerking komende kosten in mindering gebracht;
c.
fundamenteel onderzoek: experimentele of theoretische activiteiten die voornamelijk worden
verricht om nieuwe kennis te verwerven over de fundamentele aspecten van verschijnselen en
waarneembare feiten, zonder dat hiermee een rechtstreekse praktische toepassing of gebruik
wordt beoogd;
d.
grote ondernemingen: ondernemingen die niet onder de definitie van kleine en middelgrote
ondernemingen vallen;
e.
hooggekwalificeerd personeel: universitair geschoolde onderzoekers, ingenieurs, ontwerpers
en marketingmanagers met een tertiaire opleiding en ten minste vijf jaar relevante beroepservaring. Doctoraatsopleidingen kunnen meetellen als relevante beroepservaring;
f.
industrieel onderzoek: planmatig of kritisch onderzoek dat is gericht op het opdoen van nieuwe
kennis en vaardigheden met het oog op de ontwikkeling van nieuwe producten, procedés of
diensten, of om bestaande producten, procedés of diensten aanmerkelijk te verbeteren (zie
ook artikel 3.32.k). Het omvat de vervaardiging van onderdelen van complexe systemen, die
noodzakelijk is voor industrieel onderzoek, met name voor algemene validering van technologieën, met uitzondering van prototypes als bedoeld in punt b); de kosten van de experimentele ontwikkeling en het testen van producten, procedés en diensten komen eveneens in
aanmerking, voor zover deze niet voor industriële toepassing of commerciële exploitatie
kunnen worden gebruikt of geschikt gemaakt. Onder experimentele ontwikkeling wordt niet
verstaan de routinematige of periodieke wijziging van bestaande producten, productielijnen,
fabricageprocessen, diensten en andere courante activiteiten, zelfs indien deze wijzigingen
verbeteringen kunnen inhouden (zie ook artikel 3.32.k);
g.
innovatieclusters: groeperingen van onafhankelijke ondernemingen – innovatieve starters,
kleine, middelgrote en grote ondernemingen, maar ook onderzoeksorganisaties – die in een
bepaalde sector en regio actief zijn en die tot doel hebben innovatieve activiteiten te stimuleren door het bevorderen van intensieve kruisbestuiving, het delen van faciliteiten en de
uitwisseling van kennis en deskundigheid, en door daadwerkelijk bij te dragen aan technologieoverdracht, netwerking en informatieverspreiding tussen de ondernemingen binnen het
cluster. Nederland streeft er naar om een goed evenwicht tot stand te brengen tussen het MKB
en grote ondernemingen binnen het cluster, een bepaalde kritische massa te bereiken, met
name via specialisatie in een bepaald OO&I-gebied, en rekening te houden met bestaande
clusters in Nederland en op Gemeenschapsniveau;
h.
kleine en middelgrote ondernemingen of MKB, kleine ondernemingen en middelgrote ondernemingen: ondernemingen in de zin van Verordening (EG) nr. 70/2001, of een verordening die
deze verordening vervangt;
i.
onderzoeksorganisatie: een entiteit, zoals een universiteit of kennisinstelling, ongeacht haar
rechtsvorm (publiek- of privaatrechtelijke organisatie) of financieringswijze, die zich in hoofdzaak bezighoudt met het verrichten van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of
experimentele ontwikkeling en het verspreiden van de resultaten daarvan door middel van
onderwijs, publicaties of technologieoverdracht. Alle winst wordt opnieuw geïnvesteerd in die
activiteiten, in de verspreiding van de resultaten daarvan, of in onderwijs. Ondernemingen die
invloed over een dergelijke entiteit kunnen uitoefenen door middel van bijvoorbeeld aandeelhouders of leden, genieten geen preferente toegang tot de onderzoekscapaciteit van een
dergelijke entiteit of tot de resultaten van haar onderzoek;
j.
organisatie-innovatie: de toepassing in een onderneming van een nieuwe organisatiemethode
in de bedrijfsvoering, in de organisatie op de werkvloer of in de externe betrekkingen. De
volgende activiteiten vallen nadrukkelijk niet onder organisatie-innovatie: veranderingen in de
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k.

l.

m.

bedrijfsvoering, in de organisatie op de werkvloer of in de externe betrekkingen die sterk
gelijken op organisatiemethoden die in de onderneming reeds in gebruik zijn, veranderingen in
de managementstrategie, fusies en acquisities, het niet meer gebruiken van een procedé,
eenvoudige vervangings- en uitbreidingsinvesteringen, veranderingen die louter het gevolg
van prijswijzigingen voor productiefactoren zijn, aanpassingen op maat, gebruikelijke seizoensof andere cyclische veranderingen en het verhandelen van nieuwe of sterk verbeterde
producten;
procesinnovatie: de toepassing van een nieuwe of sterk verbeterde productie- of leveringsmethode (met inbegrip van aanzienlijke veranderingen in technieken, uitrusting en/of software). In de ‘Oslo manual’ 1 wordt de definitie van procesinnovatie nader gespecificeerd. De
volgende activiteiten vallen nadrukkelijk niet onder procesinnovatie: geringe veranderingen of
verbeteringen, een verhoging van de productie- of dienstverleningscapaciteit door de toevoeging van productie- of logistieke systemen die sterk gelijken op die welke reeds in gebruik zijn,
het niet meer gebruiken van een procedé, eenvoudige vervangings- en uitbreidingsinvesteringen, veranderingen die louter het gevolg van prijswijzigingen voor productiefactoren zijn,
aanpassingen op maat, gebruikelijke seizoens- of andere cyclische veranderingen en het
verhandelen van nieuwe of sterk verbeterde producten;
steunintensiteit: het totale steunbedrag, uitgedrukt als een percentage van de in aanmerking
komende kosten van het project. Alle cijfers die worden gebruikt, zijn de cijfers vóór aftrek
van belastingen of andere heffingen. Wordt steun in een andere vorm dan een subsidie
verleend (bijvoorbeeld een zachte lening), dan is het steunbedrag het subsidie-equivalent van
de steun. Van steun die in tranches wordt uitgekeerd, wordt door discontering de waarde op
het ogenblik van de verlening ervan berekend. De rentevoet die voor discontering en voor de
berekening van het steunbedrag bij een zachte lening moet worden gehanteerd, is de
referentierentevoet die geldt op het ogenblik van de steunverlening. De steunintensiteit wordt
per begunstigde berekend;
terugbetaalbaar voorschot: een lening voor een project die in één of meer tranches wordt
betaald en waarbij de voorwaarden voor terugbetaling afhangen van de uitkomst van het
project.

Artikel 3.33. Criteria
Subsidie kan worden verleend aan projecten die passen binnen de doelstellingen van de volgende
modules zoals opgenomen in de ‘Omnibus Decentraal’ (goedgekeurd door de Europese Commissie
op 3 april 2008):
•
•
•
•
•
•
•
•

module
module
module
module
module
module
module
module

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

Onderzoek en ontwikkeling;
Technische haalbaarheidsstudies;
Industriële eigendomsrechten voor het MKB;
Innovatieve starters;
Proces en organisatie-innovatie in dienstverlening;
Innovatieadvies en innovatieondersteuning;
Inhuur van hoog gekwalificeerd personeel;
Innovatieclusters.

De bijbehorende steunplafonds voor deze modules zijn als volgt:
steunplafonds:
bedrijfsgrootte:
Module 1:

klein

medium

groot

Industrieel onderzoek

70%

60%

50%

Industrieel onderzoek met:

80%

75%

65%

• samenwerking ondernemingen (bij grote onderneming
geldt grensoverschrijdend of samenwerking met MKB);

• samenwerking onderneming en onderzoeksorganisatie.
Experimentele ontwikkeling

45%

35%

25%

Experimentele ontwikkeling met:

60%

50%

40%

• samenwerking ondernemingen (bij grote onderneming
geldt grensoverschrijdend of samenwerking met MKB);

• samenwerking onderneming en onderzoeksorganisatie.

1

‘Oslo manual’: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data van de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), 3e editie, 2005, blz. 49.

Provinciaal blad nr. 2008 - 50

3

Module 2:

Technische haalbaarheidstudies ter voorbereiding van

75%

75%

65%

50%

50%

40%

n.v.t.

activiteiten op het gebied van industrieel onderzoek.
Technische haalbaarheidstudies ter voorbereiding van
activiteiten op het gebied van experimentele ontwikkeling.
Module 3:

Steun aan MKB voor kosten van verkrijging en validering

Conform

Conform

van octrooien en andere industriële eigendoms-

Module 1

Module 1

€ 1 mln

n.v.t.

n.v.t.

35%

25%

15%

€ 200.000

€ 200.000

n.v.t.

of 50%

of 50%

50%

50%

n.v.t.

35%

25%

15%

rechten.
Module 4:

Steun voor innovatieve starters.

Module 5:

Steun voor proces en organisatie innovatiediensten.

Module 6:

Steun voor innovatie adviesdiensten en voor diensten
inzake innovatieondersteuning.

Module 7:

Uitlenen van hooggekwalificeerd personeel vanuit een
onderzoeksorganisatie of grote onderneming bij MKB.

Module 8:

Investeringssteun ten behoeve van het opzetten, uitbreiden
en aansturen van innovatieclusters.

Subparagraaf 2.5.1. Module 1: Onderzoek en ontwikkeling

Artikel 3.34. Subsidiabele kosten
In afwijking van artikel 1.6 komen de volgende kosten voor subsidiëring in aanmerking:
a.
personeelskosten voor onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel voor zover zij
zich met het onderzoeksproject bezighouden;
b.
kosten van apparatuur en uitrusting voor zover en voor zolang zij voor het onderzoeksproject
worden gebruikt. Indien deze apparatuur en uitrusting niet tijdens hun volledige levensduur
voor het onderzoeksproject worden gebruikt, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van het project, berekend volgens een goede boekhoudpraktijk, als
in aanmerking komende kosten beschouwd;
c.
kosten van gebouwen en grond voor zover en voor zolang zij voor het onderzoeksproject
worden gebruikt. Wat gebouwen betreft, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van het project, berekend volgens een goede boekhoudpraktijk, als in
aanmerking komende kosten beschouwd. Wat grond betreft, komen de kosten voor de
commerciële overdracht of daadwerkelijk gemaakte investeringskosten in aanmerking;
d.
kosten van contractonderzoek, technische kennis en octrooien die tegen marktprijzen worden
verworven bij of waarvoor een licentie wordt verleend door externe bronnen, mits de transactie conform het arm’s length-beginsel 2 plaatsvond en er geen sprake is van collusie 3 . Voorts
ook kosten voor consultancy en gelijkwaardige diensten die uitsluitend voor de onderzoeksactiviteiten worden gebruikt;
e.
extra algemene vaste kosten die rechtstreeks uit het onderzoeksproject voortvloeien;
f.
andere exploitatiekosten, waaronder die voor materiaal, leveranties en dergelijke producten,
die rechtstreeks uit de onderzoeksactiviteit voortvloeien.
Artikel 3.35. Grondslag voor de subsidie
1.
De subsidie bedraagt maximaal:
a.
50% van de totale subsidiabele kosten voor industrieel onderzoek;
b.
25% van de totale subsidiabele kosten voor experimentele ontwikkeling.
2.
De maximale percentages kunnen als volgt worden verhoogd:
a.
in geval van middelgrote ondernemingen met 10 procentpunten en in geval van kleine
ondernemingen met 20 procentpunten;
b.
een verhoging met 15 procentpunt tot een maximum steunintensiteit van 80% (in het
geval van een kleine onderneming) is mogelijk wanneer aan minstens één van de
volgende voorwaarden is voldaan (zie ook tabel bij artikel 3.33):
i.
het project behelst daadwerkelijke samenwerking tussen ten minste twee onderling
onafhankelijke ondernemingen. Dergelijke daadwerkelijke samenwerking wordt
geacht aanwezig te zijn wanneer:
–
geen van de ondernemingen meer dan 70% van de in aanmerking komende
kosten van het samenwerkingsproject voor haar rekening moet nemen;
2

Het arm’s length-beginsel gaat uit van de conditie dat partijen in een transactie onafhankelijk zijn van elkaar
en op gelijke voet een contract sluiten.

3

Collusie betreft een heimelijke verstandhouding (complot) om het opsporen van strafbare feiten te
belemmeren.
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–

ii.

iii.

het project samenwerking behelst met ten minste één MKB of er sprake is van
grensoverschrijdende samenwerking, d.w.z. dat de O&O-activiteiten in ten
minste twee verschillende lidstaten plaatsvinden;
het project behelst daadwerkelijke samenwerking tussen een onderneming en een
onderzoeksorganisatie, met name in het kader van coördinatie van nationaal O&Obeleid. Dergelijke daadwerkelijke samenwerking wordt geacht aanwezig te zijn
wanneer:
–
de onderzoeksorganisatie minstens 10% van de in aanmerking komende
projectkosten draagt, en
–
de onderzoeksorganisatie het recht heeft de resultaten van de onderzoeksprojecten te publiceren voor zover deze afkomstig zijn van het door die
organisatie uitgevoerde onderzoek;
het project ziet op industrieel onderzoek en de projectresultaten worden ruim verspreid via technische en wetenschappelijke conferenties of worden gepubliceerd in
wetenschappelijke en technische tijdschriften of op open access repositories (databases waarin iedereen ruwe onderzoekgegevens vrij kan raadplegen), of via free of
open source software.

Subparagraaf 2.5.2. Module 2: Technische haalbaarheidsstudies

Artikel 3.36. Subsidiabele kosten
De volgende kosten komen voor subsidiëring in aanmerking:
a.
kosten voor technische haalbaarheidstudies ter voorbereiding van activiteiten op het gebied
van industrieel onderzoek;
b.
kosten voor technische haalbaarheidstudies ter voorbereiding van activiteiten op het gebied
van experimenteel onderzoek;
Artikel 3.37. Grondslag voor de subsidie
De subsidie bedraagt maximaal:
a.
75% voor technische haalbaarheidstudies ter voorbereiding van activiteiten op het gebied van
industrieel onderzoek en 50% voor studies ter voorbereiding van activiteiten op het gebied van
experimentele ontwikkeling voor kleine en middelgrote ondernemingen;
b.
65% voor technische haalbaarheidstudies ter voorbereiding van activiteiten op het gebied van
industrieel onderzoek en 40% voor studies ter voorbereiding van activiteiten op het gebied van
experimentele ontwikkeling voor grote ondernemingen.

Subparagraaf 2.5.3. Module 3: Industriële eigendomsrechten

Artikel 3.38. Subsidiabele kosten
De volgende kosten komen voor subsidiëring in aanmerking:
a.
alle kosten die worden gemaakt vóór de verlening van het recht in het eerste rechtsgebied
(bijvoorbeeld Nederland, Europa of de VS) met inbegrip van de kosten met betrekking tot de
voorbereiding, indiening en verdere afhandeling van de aanvraag, alsmede de kosten van een
hernieuwde aanvraag voordat het recht is verleend;
b.
vertaalkosten en andere kosten die worden gemaakt met het oog op de verkrijging of validering van het recht in andere rechtsgebieden;
c.
kosten ter verzekering van de geldigheid van het recht tijdens de officiële afhandeling van de
aanvraag en mogelijke oppositieprocedures, zelfs indien dergelijke kosten worden gemaakt na
de verlening van het recht.
Artikel 3.39. Grondslag voor de subsidie
De subsidie bedraagt maximaal de percentages zoals opgenomen in artikel 3.33 voor kleine en
middelgrote ondernemingen.

Subparagraaf 2.5.4. Module 5: Proces- en organisatie-innovatie in dienstverlening

Artikel 3.40. Subsidiabele kosten
De volgende kosten komen voor subsidiëring in aanmerking:
a.
de kosten zoals opgenomen in artikel 3.34;
b.
in het geval van organisatie-innovatie betreffen de kosten voor apparatuur en uitrusting enkel
de kosten voor ICT-apparatuur en -uitrusting;
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c.

routinematige of periodieke wijzigingen van bestaande producten, productielijnen, productieprocedés, bestaande diensten en andere courante activiteiten, zelfs indien deze wijzigingen
verbeteringen kunnen zijn, komen niet voor staatssteun in aanmerking.

Artikel 3.41. Grondslag voor de subsidie
1.
De subsidie bedraagt maximaal:
a.
15% van de totale subsidiabele kosten voor grote ondernemingen;
b.
25% van de totale subsidiabele kosten voor middelgrote ondernemingen;
c.
35% van de totale subsidiabele kosten voor kleine ondernemingen.
2.
Grote ondernemingen komen alleen voor dit soort steun in aanmerking indien zij bij de
gesteunde activiteit samenwerken met het MKB en de samenwerkende MKB-partner(s) ten
minste 30% van de totale in aanmerking komende kosten draagt. Daarbij moet aan de
volgende voorwaarden worden voldaan:
a.
organisatie-innovatie houdt steeds verband met het gebruik en de exploitatie van
informatie- en communicatietechnologie (hierna ICT genoemd) om de organisatie te
veranderen;
b.
de aanvrager voldoende kwalificatie van projectmedewerkers kan aantonen;
c.
het gesteunde project resulteert in de ontwikkeling van een norm, businessmodel,
methodologie of concept die systematisch kunnen worden gereproduceerd en eventueel
kunnen worden gecertificeerd en geoctrooieerd;
d.
de proces- of organisatie-innovatie is nieuw of sterk verbeterd ten opzichte van de stateof-the-art in de betrokken sector in de Gemeenschap. Dat het om vernieuwing gaat,
kunnen de provincies en gemeenten bijvoorbeeld aantonen op basis van een precieze
beschrijving van de innovatie, door deze te vergelijken met state-of-the-art-processen of
-organisatietechnieken zoals die door andere ondernemingen in dezelfde bedrijfstak
worden gebruikt;
e.
het proces- of organisatie-innovatieproject houdt een duidelijke vorm van risico in. De
provincies en gemeenten kunnen het risico bijvoorbeeld aantonen op basis van de verhouding projectkosten/ondernemingsomzet, de benodigde tijd om het nieuwe proces te
ontwikkelen, de van de procesinnovatie verwachte baten ten opzichte van de projectkosten, het risico op mislukking.

Subparagraaf 2.5.5. Module 6: Innovatieadvies en innovatieondersteuning

Artikel 3.42. Subsidiabele kosten
De volgende kosten komen voor subsidiëring in aanmerking:
a.
voor innovatieadviesdiensten de kosten voor: management advies; technologische bijstand;
diensten inzake technologieoverdracht; opleiding; consultancy in verband met de verwerving,
de bescherming en het verhandelen van intellectuele eigendomsrechten en in verband met
licentiering overeenkomsten; consultancy in verband met het gebruik van normen;
b.
voor innovatieondersteuning de kosten voor: kantoorruimte; databanken; technische bibliotheken; marktonderzoek; laboratoriumgebruik; diensten in verband met kwaliteitslabels,
testen en certificeren;
c.
is de dienstverlener een non-profit entiteit, dan mag de steun worden verleend aan de dienstafnemer als het verschil tussen de betaalde prijs en de marktprijs (of een prijs die de volledige
kosten plus een redelijke marge weergeeft).

Artikel 3.43. Grondslag voor de subsidie
Steun voor innovatieadviesdiensten en voor diensten inzake innovatieondersteuning is mogelijk
wanneer elk van de volgende voorwaarden zijn vervuld:
1.
de begunstigde is een MKB;
2.
a.
de steun bedraagt maximaal € 200.000,-- per begunstigde over een periode van drie
jaar. Naast deze steun bestaat ook de mogelijkheid om voor andere activiteiten de
minimis-steun te ontvangen of
b.
de steun bedraagt maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten, waarbij de diensten
niet van permanente of periodieke aard zijn, noch tot de gewone bedrijfsuitgaven van de
onderneming behoren (reguliere activiteiten) maar een additioneel karakter hebben;
3.
de dienstverlener is nationaal of Europees gecertificeerd. Is dat niet het geval, dan mag de
steun niet meer bedragen dan 75% van de in aanmerking komende kosten tot een maximum
van € 150.000,--.
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Subparagraaf 2.5.6. Module 7: Het inhuren van hooggekwalificeerd personeel

Artikel 3.44. Subsidiabele kosten
De volgende kosten komen voor subsidiëring in aanmerking. Alle personeelskosten voor het inhuren
van hooggekwalificeerd personeel, met inbegrip van de kosten voor het inzetten van een wervingsen selectiebureau, alsmede een mobiliteitspremie voor de gedetacheerde werknemers.
Artikel 3.45. Grondslag voor de subsidie
Steun voor het inhuren van hooggekwalificeerd personeel dat vanuit een onderzoeksorganisatie of
een grote onderneming bij een MKB wordt gedetacheerd is mogelijk indien:
a.
de gedetacheerde werknemers geen andere werknemers vervangen, maar werken in een
nieuw gecreëerde functie binnen de begunstigde onderneming en
b.
ten minste twee jaar in dienst zijn bij de onderzoeksorganisatie of de grote onderneming die
de werknemers detacheert. Deze gedetacheerde werknemers moeten binnen de begunstigde
MKB op OO&I-gebied actief zijn.
De maximum steunintensiteit bedraagt 50% van de in aanmerking komende kosten, gedurende
maximaal drie jaar per onderneming en per ingeleende werknemer.

Subparagraaf 2.5.7. Module 8: Innovatieclusters

Artikel 3.46. Subsidiabele kosten
De volgende kosten komen voor subsidiëring in aanmerking:
1.
de kosten van de investeringen in grond, gebouwen, machines en uitrusting voor het gebruik
van:
a.
opleidingsfaciliteiten en onderzoekscentra;
b.
open access onderzoeksinfrastructuur;
c.
infrastructuur voor breedbandnetwerken;
2.
de personeels en administratiekosten van de exploitant van een cluster voor een maximale
periode van 5 jaar in verband met:
a.
marketing van het cluster om nieuwe ondernemingen aan te trekken;
b.
beheer van open access-faciliteiten van het cluster;
c.
organisatie van opleidingsprogramma’s workshops en conferenties om kennisdeling en
netwerking tussen de clusterleden te bevorderen.
Artikel 3.47. Grondslag voor de subsidie
De maximale steunintensiteit voor investeringen bedraagt 15% van de totale subsidiabele kosten.
Het maximale percentage kan in geval van middelgrote ondernemingen met 10 procentpunten en in
geval van kleine ondernemingen met 20 procentpunten worden verhoogd. .De maximale steunintensiteit voor de exploitatie bedraagt 50% van de totale subsidiabele kosten.
G

Artikelsgewijze toelichting bij artikel 3.35, lid 2.b
Voor de toepassing van de punten i en ii geldt uitbesteding niet als daadwerkelijke samenwerking.
Bij samenwerking tussen een onderneming en een onderzoeksorganisatie zijn de in deze omnibusregeling bepaalde maximum steunintensiteiten en verhogingen niet van toepassing op de onderzoeksorganisatie.
H

De paragrafen 2.5 t/m 2.15 worden vernummerd naar paragrafen 2.6 t/m 2.12, waarbij tevens de
artikelen worden vernummerd, idem voor de toelichting.
I

Paragraaf 2.5. Economische Innovatie wordt vervangen door:

Paragraaf 2.6. Economische Innovatie
Artikel 3.48. Criteria
1.
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen aan activiteiten die bijdragen aan het realiseren en uitvoeren van de opgaven in de economische innovatieprogramma’s van Zwolle
Kampen Netwerkstad/Regio IJsselvecht en van het stedelijk netwerk Stedendriehoek;
2.
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen aan activiteiten en projecten die bijdragen aan
de actielijnen in het Uitvoeringsprogramma Pieken in de Delta Oost-Nederland (PIDON), die
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3.

4.

een bijdrage leveren aan de uitvoering van projecten uit de Twentse Innovatieroute en de
Innovatieagenda Oost-Nederland.
Activiteiten als bedoeld in het eerste lid, komen voor subsidie in aanmerking als zij gericht zijn
op het stimuleren van innovatieve processen of het versterken van de regionale infrastructuur,
zoals verwoord in hoofdstuk 2. Economische Innovatie van het Meerjarig Economisch Uitvoeringsprogramma 2008-2011, ‘Overijssel Werkt!’.
Aanvragen van bedrijven voor individuele steun komen niet in aanmerking.

Artikel 3.49. Grondslag subsidie
Voor activiteiten als bedoeld in artikel 3.48, eerste lid en tweede lid, zijn de volgende modules uit
het O&O&I-kader (zie subparagraaf 2.5) van toepassing:
• module 1: Onderzoek en ontwikkeling;
• module 2: Technische haalbaarheidsstudies;
• module 3: Industriële eigendomsrechten voor het MKB;
• module 7: Inhuur van hoog gekwalificeerd personeel;
• module 8: Innovatieclusters.
Artikel 3.49a. Indieningstermijn aanvraag
In afwijking van artikel 1.13 dient de aanvraag uiterlijk twee weken voor de start van de eerste
projectactiviteit(en) te zijn ingediend.
J

Artikelsgewijze toelichting bij artikel 3.48.
1.
Netwerkstad Zwolle-Kampen bestaat uit de gemeenten Zwolle en Kampen. Noordwest-Overijssel
bestaat uit de gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland. Noordoost-Overijssel bestaat
uit de gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Ommen en Staphorst. Salland bestaat uit de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe. Voor de Stedendriehoek zijn alleen de activiteiten die in de gemeente
Deventer plaatsvinden subsidiabel.
2.
Voor afstemming met de Stuurgroep Innovatie van de Stedendriehoek en de Stuurgroep
Kennispoort Zwolle kunt u contact opnemen via e-mailadres innovatie@overijssel.nl van de
provincie Overijssel.
3.
Het Uitvoeringsprogramma Pieken in de Delta Oost-Nederland is verkrijgbaar bij:
Ministerie van Economische Zaken, Regiokantoor Oost
Postbus 324
6800 AH Arnhem
Telefoon 026 352 58 88.
K

Paragraaf 2.7. Gebiedsontwikkeling kennispark Twente wordt vervangen door:

Paragraaf 2.7. Kennispark Twente
Artikel 3.50. Criteria
1.
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen voor activiteiten en projecten die zijn
omschreven binnen het programma Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente 2008-2011.
2.
De ingediende activiteiten en projecten zoals omschreven in lid 1 worden ter advisering
voorgelegd aan de Stuurgroep Kennispark Twente.
Artikel 3.51. Grondslag subsidie
1.
Voor activiteiten als bedoeld in artikel 3.50 zijn de volgende modules uit het O&O&I-kader (zie
subparagraaf 2.5) van toepassing:
• module 1: Onderzoek en ontwikkeling;
• module 2: Technische haalbaarheidsstudies;
• module 3: Industriële eigendomsrechten voor het MKB;
• module 7: Inhuur van hoog gekwalificeerd personeel;
• module 8: Innovatieclusters.
2.
Voor activiteiten en projecten als bedoeld in artikel 3.50 bedraagt de subsidie maximaal
€ 750.000,--.
Artikel 3.51a. Indieningstermijn aanvraag
In afwijking van artikel 1.13 kunnen Gedeputeerde Staten op advies van de Stuurgroep Kennispark
Twente andere eisen stellen aan de indieningstermijn van een aanvraag.

8

Provinciaal blad nr. 2008 - 50

L

Artikelsgewijze toelichting bij artikel 3.50
Of een activiteit subsidiabel is of niet, hangt ervan af of de activiteit past binnen het kader van het
Programmaplan Kennispark Twente. Dit plan is opvraagbaar via e-mailadres innovatie@overijssel.nl
van de provincie Overijssel.
Artikelsgewijze toelichting bij artikel 3.51a
Er kunnen diverse redenen zijn om af te wijken van artikel 1.13. Ter illustratie twee redenen (er
kunnen echter ook andere redenen zijn):
1.
een aanvraag kan pas bij de provincie worden ingediend nadat de Stuurgroep Kennispark daar
een positief advies over heeft gegeven. Vanuit de voortgang van het project is het wenselijk
dat vanaf dat moment kosten kunnen worden gemaakt;
2.
binnen Kennispark komen projecten voor die te maken hebben met intellectuele rechten en
geheimhouding. Sommige projectuitvoerders mogen pas een aanvraag indienen als met de
geheime gegevens naar buiten mag worden getreden. Toch worden voor deze projecten al wel
activiteiten uitgevoerd en kosten gemaakt. Ook in deze gevallen kunnen kosten met terugwerkende kracht meegenomen worden.
M

Paragraaf 2.8. ICT-diensten en breedbandeconomie wordt vervangen door:

Paragraaf 2.8. Programma ICT-Diensteninnovatie
Artikel 3.52. Criteria
1.
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen voor activiteiten en projecten die zijn omschreven binnen het programma ICT-Diensteninnovatie 2008-2011.
2.
Ingediende activiteiten en projecten zoals omschreven in lid 1 worden ter advisering voorgelegd aan de Stuurgroep ICT-Diensteninnovatie.
3.
Projectaanvragen kunnen worden ingediend door gemeenten, non-profitinstellingen en ondernemingen voor zover deze passen binnen in het programma vastgestelde toepassingsdomeinen.
4.
Aanvragen van bedrijven voor individuele steun komen niet in aanmerking.
Artikel 3.53. Grondslag subsidie
1.
Voor activiteiten als bedoeld in artikel 3.52 zijn de volgende modules uit het O&O&I-kader (zie
subparagraaf 2.5) van toepassing:
• innovatieclusters module 1: Onderzoek en ontwikkeling;
• module 2: Technische haalbaarheidsstudies;
• module 3: Industriële eigendomsrechten voor het MKB;
• module 5: Steun voor proces en organisatie innovatiediensten;
• module 7: Inhuur van hoog gekwalificeerd personeel;
• module 8: Innovatieclusters.
2.
Voor activiteiten en projecten als bedoeld in artikel 3.52 bedraagt de subsidie maximaal
€ 750.000,--.
Artikel 3.53a. Indieningstermijn aanvraag
In afwijking van artikel 1.13 dient de aanvraag uiterlijk twee weken voor de start van de eerste
projectactiviteit(en) te zijn ingediend.
N

Paragraaf 2.12. Kennisintensieve maakindustrie (KIMI) wordt vervangen door:

Paragraaf 2.9. Kennisintensieve maakindustrie (KIMI)
Artikel 3.54. Criteria
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen voor activiteiten die gericht zijn op het stimuleren
van innovatieve processen in de kennisintensieve maakindustrie of het versterken van de regionale
innovatie-infrastructuur voor de kennisintensieve maakindustrie in Noordwest- en NoordoostOverijssel, Salland en Deventer, zoals verwoord in hoofdstuk 2. Economische Innovatie van het
Meerjarig Economisch Uitvoeringsprogramma 2008-2011, ‘Overijssel Werkt!’.
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Artikel 3.55. Grondslag subsidie
1.
Voor activiteiten als bedoeld in artikel 3.54 zijn de volgende modules uit het O&O&I-kader (zie
subparagraaf 2.5) van toepassing:
• module 1: Onderzoek en ontwikkeling;
• module 6: Steun voor innovatie adviesdiensten en voor diensten inzake innovatieondersteuning;
• module 8: Innovatieclusters.
2.
Voor activiteiten als bedoeld in artikel 3.54 bedraagt de subsidie maximaal € 50.000,--.
Artikel 3.55a. Indieningstermijn aanvraag
In afwijking van artikel 1.13 dient de aanvraag uiterlijk twee weken voor de start van de eerste
projectactiviteit(en) te zijn ingediend.
O

Paragraaf 2.11. Pieken in de Delta Oost-Nederland komt te vervallen (is geïntegreerd in paragraaf
2.6. Economische Innovatie).
P

Paragraaf 2.12. Nano4vitality wordt vernummerd tot paragraaf 2.10. Nano4vitality, waarbij de
artikelen worden vernummerd van respectievelijk de artikelen 3.58 t/m 3.69 in de artikelen 3.56
t/m 3.65.
Q

Artikel 3.58. Grondslag subsidie komt te luiden:
1.
Voor activiteiten als bedoeld in artikel 3.56 is module 1: Onderzoek en ontwikkeling uit het
O&O&I-kader (zie subparagraaf 2.5) van toepassing. De maximale subsidiepercentages zijn
echter lager, te weten:
a.
60% van de totale subsidiabele kosten voor industrieel onderzoek;
b.
35% van de totale subsidiabele kosten voor experimentele ontwikkeling.
2.
Projectbegrotingen variëren tussen minimaal € 300.000,-- en maximaal € 1,2 miljoen.
R

Artikel 3.59. Indieningstermijn aanvraag
In afwijking van artikel 1.13 wordt de aanvraag op een vooraf door Gedeputeerde Staten vastgestelde datum ingediend. Een subsidieaanvraag kan niet worden ingediend voor activiteiten die reeds zijn
gestart.
S.

Artikel 3.63. Wijze van behandeling van de aanvraag
(...) die voldoen aan de in artikel 3.59 genoemde criteria (...), wordt vervangen door: (...) die
voldoen aan de in artikel 3.57 genoemde criteria (...).
T

Artikelsgewijze toelichting bij artikel 3.57.
Het programma Nano4Vitality richt zich op het versterken van industrieel onderzoek en productontwikkeling op het snijvlak van nanotechnologie, voeding en gezondheid in Oost-Nederland.
Samengewerkt wordt met bedrijven en de universiteiten van Nijmegen, Wageningen en Twente.
Overijssel is uitvoerder van de tenderregeling namens Gelderland. Ook het Ministerie van Economische Zaken draagt financieel bij aan het programma.
U

Paragraaf 2.14. Arbeidsmarkt en onderwijs wordt vernummerd tot paragraaf 2.11 en krijgt als titel:
Paragraaf 11. Onderwijs en arbeidsmarkt.
V

De artikelen 3.68 en 3.69 worden vernummerd naar respectievelijk artikel 3.66 en 3.67.
T

Artikel 3.66. Criteria, lid 1
De zinsnede ‘arbeidsmarkt en onderwijs’ wordt vervangen door: onderwijs en arbeidsmarkt.
W

Paragraaf 2.15. Kwaliteitsimpuls recreatie en toerisme wordt vernummerd tot paragraaf 2.12 en
krijgt als titel:
Paragraaf 2.12. Toerisme en recreatie.
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Paragraaf 2.12. Toerisme en recreatie
X

De artikelen 3.70 t/m 3.72 worden vernummerd naar de artikelen 3.68 t/m 3.70.
Y

Artikel 3.68. Criteria, lid 1
De zinsnede ‘Kwaliteitsimpuls recreatie en toerisme’ wordt vervangen door: toerisme en recreatie.
Aan lid 2 wordt een nieuw sub e toegevoegd:
e.
het recreatief fietspad is als zodanig opgenomen op het actuele Raamplan Fietspaden.
Z

Artikelsgewijze toelichting bij artikel 3.68 komt als volgt te luiden:
Onder openbare toeristisch-recreatieve infrastructuur wordt verstaan de gerealiseerde recreatieve
fietspaden op het provinciale Raamplan Fietspaden. Verder de gerealiseerde subsidiabele recreatieve
voorzieningen en infrastructuur in het werkgebied van de Regio IJssel-Vecht, de Regio Twente, de
Recreatiegemeenschap Salland en het Waterschap Reest en Wieden. Dit is inclusief de onderhoudskosten van de LAW’s, LF’s en het provinciale fietsroute-, paardrijroute- en kanoroutenetwerk en de
gerealiseerde dagrecreatieparken het Hulsbeek, het Rutbeek, het Arboretum Poort-Bulten, het
Lageveld, de Wythmenerplas en de passantenhaven Wijhe.
Onder recreatieve routestructuren wordt verstaan de routestructuren voor fietsen, wandelen, paardrijden en varen. Initiatieven dienen bij te dragen aan een samenhangend geheel van routes.
Recreatieve fietspaden zijn die fietspaden die als zodanig zijn opgenomen op het provinciale Raamplan Fietspaden. Tevens worden inbegrepen de ondersteunende voorzieningen zoals picknicktafels,
bankjes, informatieborden en voorzieningen (ook digitaal), toeristische parkeerfaciliteiten e.d.
Incidenteel kunnen ook ontbrekende schakels in regionale wandelnetwerken worden ondersteund.
Voor de realisering en de reconstructie van recreatieve fietspaden, recreatieve routestructuren en
recreatieve voorzieningen geldt dat de subsidie is gebaseerd op het principe van ten hoogste 50%
provinciale bijdrage in het niet door derden gedekte deel van de subsidiabele kosten. Van de
subsidieaanvrager wordt verlangd dat een maximale inspanning wordt verricht om subsidie van
derden (bijvoorbeeld Rijk of EU) te verkrijgen. Bij subsidies voor het beheer en het onderhoud van
de openbare toeristisch-recreatieve infrastructuur geldt het principe van gedeelde verantwoordelijkheid. Een en ander op basis van de in het verleden gemaakte afspraken tussen de provincie en
projectpartners.
AA

Artikel 3.69. Grondslag voor de subsidie
Het bestaande lid 4 wordt vernummerd tot lid 5 en er wordt een nieuw lid 4 toegevoegd:
4.
De subsidiabele kosten van een kilometer recreatief fietspad dat als zodanig is opgenomen op
het actuele Raamplan Fietspaden bedragen ten hoogste € 105.000,-- per kilometer.
Voor veengebieden en overige bijzondere gebieden kan het bedrag verhoogd worden met
€ 45.000,-- per kilometer.
BB

Artikel 3.70. Verbod vervreemding
In lid 1 wordt de verwijzing naar artikel 3.70 vervangen door een verwijzing naar artikel 3.68.

Paragraaf 3.4. Roetfilters
CC

Vervallen.
DD

De artikelsgewijze toelichting bij deze paragraaf komt te vervallen.

Paragraaf 3.5. Investeren in duurzaam Overijssel
EE

Vervallen per 1 januari 2008.
FF

De artikelsgewijze toelichting bij deze paragraaf komt te vervallen.
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Hoofdstuk 6. Bijzondere bepalingen Water en Bodem
GG

Artikel 6.1, lid 1: (...) stimulering bodemonderzoek moet voldoen aan de (...) wordt vervangen
door: (...) stimulering bodemonderzoek moet voldoen aan het (...).
HH

De algemene toelichting wordt als volgt gewijzigd: onder de kop Stimulering bodemonderzoek
wordt na de derde alinea de volgende alinea toegevoegd:
Onder wenselijke ontwikkelingen wordt onder meer verstaan economische ontwikkelingen, woningbouw en natuurontwikkeling. Het gaat niet alleen om grootschalige projecten maar juist ook om
stimulering van kleinschalige projecten (bijvoorbeeld kleinschalige stads- en dorpsvernieuwing of de
ontwikkeling van kleinere bedrijventerreinen).
II

Artikelsgewijze toelichting bij artikel 6.4 komt als volgt te luiden:
Gedeputeerde Staten hebben hiervoor een aanvraagformulier vastgesteld. Dit formulier kan worden
verkregen via de provinciale website en dient volledig te worden ingevuld. Bij de aanvraag dient een
goede beschrijving van het project te worden gegeven (projectvoorstel). In het projectvoorstel moet
o.a. een omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden/activiteiten worden opgenomen, een
onderbouwing van de kosten, de aanleiding van het onderzoek en een motivatie van het maatschappelijk belang. Deze beschrijving is nodig voor het beoordelen en het rangschikken van de subsidieaanvragen. Gegevens over historie en bodemonderzoek maken deel uit van de beschrijving. Daarnaast moet inzicht worden gegeven in de ontwikkeling die tengevolge van de bodemverontreiniging
wordt belet of belemmerd.
JJ

Artikelsgewijze toelichting bij artikel 6.6 wordt als volgt gewijzigd:
Onder de kop a ‘de kwaliteit van (de onderbouwing van) het projectvoorstel’: SUS wordt vervangen
door Sanscrit.

Hoofdstuk 8. Bijzondere bepalingen Landelijk gebied
Paragraaf 8.22. Kwantitatieve uitbreiding routenetwerken
(pMJP 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 en 3.2.4)
KK

Artikel 8.98. Subsidiabele activiteiten
Sub d en e worden vernummerd tot respectievelijk sub e en f en er wordt een nieuw sub d
toegevoegd:
d.
activiteiten die bijdragen aan de realisering en de reconstructie van recreatieve fietspaden.
LL

Artikel 8.99. Criteria
In lid 3 wordt achter ‘artikel 8:98’ toegevoegd ‘sub d en e’.
De leden 4 en 5 worden vernummerd tot respectievelijk de leden 5 en 6 en er wordt een nieuw lid 4
toegevoegd:
4.
Aanvragen om subsidie als bedoeld in artikel 8.98 sub d moeten als zodanig zijn opgenomen
op het actuele raamplan fietspaden.
In het nieuwe lid 5 wordt ‘sub d en e’ vervangen door ‘sub e en f’.
MM

Artikel 8.100. Grondslag komt als volgt te luiden:
1.
De subsidie als bedoeld in artikel 8.98 bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten.
2.
De subsidiabele kosten van een kilometer recreatief fietspad dat als zodanig is opgenomen op
het actuele Raamplan Fietspaden bedragen ten hoogste € 105.000,-- per kilometer.
Voor veengebieden en overige bijzondere gebieden kan het bedrag verhoogd worden met
€ 45.000,-- per kilometer.
3.
Bij onderdeel e zijn de subsidiabele kosten € 0,45 per meter per jaar.
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Artikel II. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking 1 dag na publicatie in het Provinciaal blad.
Gedeputeerde Staten voornoemd.

Provinciaal blad nr. 2008 - 50

13

