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Onderwerp: Besluit wijzigingsverzoek ASV subsidie De Techniekuitdaging Overijssel

Geachte

,

Met onze brief van 18 december 2018, kenmerk 2018/0519344, verleenden wij u een subsidie voor `De
Techniekuitdaging Overijssel. Daaraan verbonden wij een aantal voorschriften.
Met uw wijzigingsverzoek van 2 april 2020 heeft u ons gevraagd om de voorschriften die verbonden zijn
aan de subsidie te wijzigen. In deze brief leest u ons besluit.
Wij hebben een besluit genomen
U stelt voor om binnen de door u ingediende begroting van 4 oktober 2018 en de wijzigingen daarop van
26 november 2018 en 17 juli 2019 een aantal trajecten in het kader van de 1000 kansenregeling voor
kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt om te zetten naar scholingsvouchers in het kader van het ASV
gedeelte van uw oorspronkelijke aanvraag en de wijziging daarop van 17 juli 2019.
Met de wijziging van 17 juli 2019 met kenmerk 2019/0212458 was de situatie als volgt:
1000 kansen deel, 200 leerwerktrajecten
Projectkosten: € 1.050.000,- (subsidiabel)
Subsidie: € 525.000,50% AGVV (en regeling), artikel 31 lid 3 a en c
ASV-deel, 315 werktrajecten: 20 hybride trajecten
Projectkosten: € 620.000,- (subsidiabel)
Subsidie: € 310.000,50% AGVV, artikel 31, lid 3 a, c en d
U stelt voor om 90 trajecten van de 1000 kansen regeling om te zetten naar het ASV deel.
Het gaat daarbij om een bedrag van € 200.000,- aan begeleiding en € 25.000,- aan coördinatie en
communicatie. Het bedrag staat gelijk aan 90 trajecten van € 2.500,-; er is dus geen vraag om extra
subsidie.

Datum verzending

Binnen het ASV gedeelte komen 200 extra scholingsvouchers van maximaal € 1.000,- per stuk; gelijk aan
het bedrag per traject in het ASV gedeelte van uw aanvraag zoals bevestigd in onze brief van 17 juli 2019
met kenmerk 2019/0212458.
Wij hebben besloten om akkoord te gaan met uw verzoek. De voorschriften die verbonden zijn aan de
subsidie wijzigen in die zin dat de subsidie en kosten als volgt verdeeld worden:
Uw subsidie hebben wij als volgt berekend
Subsidie voor 110 leerwerktrajecten of leertrajecten voor kwetsbare groepen:
De kosten die voor de subsidie in aanmerking komen zijn:
De kosten van verschillende aanbieders voor scholing en begeleiding (artikel 31 lid 3 sub a AGVV):
€ 550.000,-.
De kosten van adviesdiensten met betrekking tot het opleidingsproject en algemene kosten (artikel
31 lid 3 sub c en d AGVV): € 50.000,De subsidie bedraagt 50% van de kosten uit uw begroting die voor subsidie in aanmerking komen, tot
een bedrag van maximaal € 300.000,-.
De kosten die voor een subsidie in aanmerking komen, zijn:
Activiteit: 110 leerwerktrajecten of leertrajecten voor kwetsbare
Soort kosten volgens het
Kosten begroting Verleende
Ubs
subsidie
Loonkosten
€ 50.0000,€ 25.000,Kosten derden
€ 550.000,€ 275.000,(aanbieders van scholing
en begeleiding)
Totaal
€ 600.000,€ 300.000,-

groepen
Eventuele toelichting

Inclusief 21% BTW (niet
verrekenbaar)

Subsidie: voor 405 werkenden scholen zodat de instroom van nieuwe mensen in de technische branche
bevorderd wordt en 20 werkenden uit de technische branche opleiden tot praktijk docent (hybride
docent).
De kosten die voor een subsidie in aanmerking komen, zijn:
De kosten van verschillende aanbieders voor scholing en begeleiding (artikel 31 lid 3 sub a AGVV):
€ 950.000,-.
De kosten van adviesdiensten met betrekking tot het opleidingsproject en algemene kosten (artikel
31 lid 3 sub c en d AGVV): € 120.000,De subsidie bedraagt 50% van de kosten uit uw begroting die voor subsidie in aanmerking komen, tot
een bedrag van maximaal € 535.000,-.
Activiteit: voor 405 vouchers om werkenden te scholen
Soort kosten volgens Ubs Kosten
Verleende
begroting
subsidie
Kosten derden
€ 950.000,€ 475.000,Totaal
€ 950.000,€ 475.000,-

Eventuele toelichting

Activiteit: 20 werkenden uit de technische branche opleiden tot praktijk docent (hybride
docent)
Soort kosten
Kosten
Verleende
Eventuele toelichting
begroting
subsidie
Loonkosten
€ 120.000,60.000,Totaal
€ 120.000,€ 60.000,-
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Uw wijziging op de subsidie is toegestane staatssteun
Dit omdat de subsidie voldoet aan hoofdstuk 1 en artikel 31 (opleidingssteun) van de Verordening (EU)
nr. 651/2014 van de Europese Commissie van 17 juni 2014 (AGVV). De subsidie voldoet aan die regels
uit de AGVV omdat u subsidie ontvangt voor scholing.
De overige voorschriften van ons besluit blijven ongewijzigd gelden.
Als u het niet eens bent met ons besluit
Bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij team Juridische Zaken.
Vermeldt u daarin uw naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, het besluit waartegen het
bezwaar is gericht en de redenen van het bezwaar.
Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop deze brief is
verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer mogen behandelen.
Op overijssel.nl/bezwaar, leest u hoe u uw bezwaar kunt indienen.
Heeft u vragen over deze brief?
U kunt bellen met het Overijssel Loket op 038 499 88 99 (kies 1). Houdt u dan deze brief bij de hand.
Een e-mail sturen kan ook: subsidie@overijssel.nl. Zet er dan het kenmerk van deze brief in.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,

,
teamleider Subsidieverlening
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