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Geachte

,

Op 8 oktober 2019 ontvingen wij uw subsidieaanvraag van € 46.274,- voor het project RAMBOat ReconfigurAble Mould for BOat manufacturing. In deze brief leest u ons besluit.
U ontvangt een subsidie van maximaal € 46.274,Dat is de subsidie die wij u verlenen. U ontvangt de subsidie voor de uitvoering van het project RAMBOat
- ReconfigurAble Mould for BOat manufacturing.
Met de uitvoering van deze activiteiten wilt het volgende doel bereiken: het ontwikkelen en demonstreren
van een nieuwe generatie van een low-cost flexibele mal en geautomatiseerd proces voor productie van
composiet delen voor de jachtbouw.
Wij stimuleren het MKB om internationaal actief te worden. Manunet is één van de programma’s die dit
faciliteert. Bij een samenwerkingsproject zoals ook het project waarvoor u deze subsidie aanvroeg, is het
de bedoeling dat alle partijen profiteren van het resultaat. Naast de royalty’s voor verkochte systemen
(waarvan ook uw software deel uitmaakt), mag worden verwacht dat ook Polyworx kan gaan profiteren
van de verkoop van licenties aan andere doelgroepen en consultancy diensten.
In de bijlage staan de activiteiten die u met deze subsidie gaat uitvoeren, de voorwaarden die voor de
subsidie gelden en de berekening van het verleende subsidiebedrag.
U ontvangt alvast een bedrag van € 40.000,De subsidie ontvangt u in twee delen. Het eerste bedrag maken wij binnen vier weken over naar uw
bankrekeningnummer. Wij vermelden er het kenmerk van deze brief bij.
Bij de vaststelling van de subsidie ontvangt u het laatste bedrag, als u aan de voorwaarden van deze
subsidieverlening hebt voldaan.
U informeert ons over wijzigingen
In de bijlage staan de afspraken en voorwaarden die voor deze subsidie gelden. Leest u deze bijlage goed
door want als u van de voorwaarden afwijkt, dan moet u dat aan ons doorgeven.
U voorkomt daarmee dat wij de subsidie lager moeten vaststellen omdat u niet aan de voorwaarden hebt
voldaan.
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Stuur uw eindverslag vóór 1 augustus 2021 naar ons op
Als wij uw eindverslag hebben gekregen dan stellen wij na de beoordeling ervan de subsidie vast. In de
bijlage vindt u wat u in het eindverslag als informatie moet opnemen.
Hebt 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 in dat geval het kenmerk van deze brief in.
Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,

,
teamleider Subsidieverlening
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Bijlage
Deze bijlage is belangrijk voor u
In deze bijlage noemen wij de activiteiten waarvoor u de subsidie krijgt. Ook noemen wij de voorwaarden
waaraan u zich moet houden. Leest u ze goed door!
Als u zich niet of onvoldoende aan de voorwaarden in de subsidiebrief en deze bijlage houdt, kan de
subsidie lager worden vastgesteld. Na de voorwaarden leest u hoe wij uw aanvraag beoordeeld hebben.
Voorwaarden die horen bij de subsidie
1.

U gaat de volgende activiteiten uitvoeren
a. u realiseert samen met Landra S.R.L. (Italië), Datapixel S.L. (Spanje, Baskenland) de activiteiten
van de volgende 7 Werkpakketten:
a. WP1: Target components and system requirements (Landra);
b. WP2: Conceptual design of the RAMBOat system (Landra);
c. WP3: Manufacturing process (Polyworx)
d. WP4: Mould technology (Landra);
e. WP5: Control system (Datapixel);
f. WP6: System integration and testing (Datapixel);
g. WP7: Project management and exploitation (Landra);
b. het aanpassen/verbeteren en automatiseren van het vacuüm injectie proces gericht op productie
van onderdelen voor jachten, geschikt voor adaptieve mal technologie,
c. de ontwikkeling van een re-configureerbare mal met closed-loop systeem voor het 3D mal
oppervlak;
d. binnen het project realiseert u in een internationaal samenwerkingsverband één systeem. Vanuit
de specifieke expertise van de verschillende partners worden per werkpakket coördinatoren
benoemd. Polyworx is voor werkpakket 3 de coördinator.
e. De activiteiten van Polyworx hebben betrekking op activiteiten uit meerdere werkpakketten.
Uw subsidieaanvraag is de basis van deze omschrijving. U voert de activiteiten uit in de subsidieperiode
van 26 februari 2019 tot en met 30 april 2021. Met de uitvoering van deze activiteiten levert u een
bijdrage aan beleidsdoel Krachtige economie uit het Coalitieakkoord.
U beoogt de volgende resultaten/ effecten te realiseren:
a. een systeem voor simuleren, monitoring en regeling van het Vacuüm Injectie proces;
b. terugkoppeling via sensoren in de mal;
c. de regeling van het infusie proces met kanalen en injectie punten in een siliconen bovenmal die naar
behoefte geopend en gesloten kunnen worden.
Startdatum
Het project is formeel gestart op 26 februari 2019 (eis van de regio Piemonte). U hebt in verband met de
Europese regelgeving aangegeven dat de aan u verleende subsidie geen betrekking heeft op activiteiten
of de door u gemaakte kosten in de periode van 26 februari 2019 tot 8 oktober 2019.
Artikel 6 Afwijkingsmogelijkheden en hardheidsclausule, lid 1 en onder 1a. van de Algemene
subsidieverordening Overijssel 2005 en artikel 1.1.2 Toepassingsbereik van ons Uitvoeringsbesluit biedt
de mogelijkheid een of meerdere bepalingen van het Uitvoeringsbesluit buiten toepassing te laten om de
toepassing van conflicterende bepalingen te voorkomen. De werkpakketten van dit project worden
begeleid en uitgevoerd door bedrijven in Italië, Spanje en Nederland. Uw onderneming heeft de lead bij
Werkpakket 3. De regio Piemonte heeft bepaald dat 26 februari 2019 de formele startdatum moet zijn
van het gehele project. Omdat Werkpakket 3 onderdeel is van het gehele project en de startdatum van
het gehele project is vastgesteld op 26 februari 2019, gaan wij akkoord met de formele startdatum van
26 februari 2019.
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2. U meldt ons als u de activiteiten anders of niet meer gaat uitvoeren
U doet deze melding binnen vier weken nadat u dat weet. U gebruikt hiervoor het formulier ‘Indienen
wijzigingsverzoek’ op overijssel.nl/subsidie.
Die melding is voor u van belang. Als u de activiteiten niet, niet helemaal of anders uitvoert dan in uw
aanvraag en deze bijlage genoemd, dan kan de subsidie lager worden vastgesteld of komen te vervallen.
Mogelijk moet u dan het hele subsidiebedrag aan ons terugbetalen!
3. U zorgt voor een goede projectadministratie
Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u de activiteit heeft uitgevoerd en de kosten heeft
gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit bewaarde rekeningen, bonnen, een uren-administratie of
andere gebruikelijke manieren om activiteiten, kosten of tijdsbesteding helder te maken. U bewaart deze
minimaal 12 maanden vanaf de datum van de vaststelling van de subsidie.
4. U dient vóór 1 augustus 2021 een eindverslag in
U gebruikt hiervoor het formulier ‘Verzoek tot subsidievaststelling’ op overijssel.nl/subsidie.
Uw eindverslag bestaat uit een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie
is verleend, zijn uitgevoerd en is voldaan aan de subsidievoorwaarden.
U voegt een bestuursverklaring bij waaruit de werkelijke kosten blijken. U vindt deze verklaring op
overijssel.nl/subsidie.
Als u aan de voorwaarden van de subsidie heeft voldaan, dan ontvangt u 50% van de werkelijk gemaakte
kosten waarvoor u subsidie kunt krijgen, met als maximum het verleende subsidiebedrag.
De beoordeling van uw subsidieaanvraag
U
-

ontvangt subsidie omdat uw aanvraag voldoet aan de volgende regels van
de Algemene wet bestuursrecht (zie overheid.nl/wetten);
de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005;
hoofdstuk 1 van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 (zie overijssel.nl/subsidie);
de Algemene bepalingen en artikel 25 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV. Dit
omdat:
a. u als onderneming niet in financiële moeilijkheden bent;
b. u nog ruimte heeft om financiële steun te krijgen (steunintensiteit);
c. u voor indiening van deze aanvraag nog niet begonnen bent met de gesubsidieerde activiteiten van
Werkpakket 3;
d. u geen subsidie terug hoeft te betalen met als reden dat er sprake is van niet-toegestane of
onrechtmatige staatssteun;
en aan:
- ons Regionaal Economisch beleid;
- onze begroting van 2019.
Uw subsidie is toegestane staatssteun
De reden is dat de subsidie voldoet aan hoofdstuk 1 en artikel 25 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:
a. u de subsidie ontvangt voor activiteiten die volledig binnen één of meer van de volgende categorieën
passen: fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of
haalbaarheidsstudies, als bedoeld in artikel 25 tweede lid;
b. de totale overheidsbijdrage, voor de activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt, niet meer bedraagt
dan:
c. 25% van de in aanmerking komende kosten voor experimentele ontwikkeling verhoogd met:
d. 10% voor middelgrote ondernemingen;
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e. 15% omdat het project wordt uitgevoerd in ten minste twee lidstaten en geen van de
ondernemingen meer dan 70% van de in aanmerking komende kosten voor haar rekening neemt.
Dit blijkt uit uw ingediende begroting en dekkingsplan. Als u voor deze activiteiten nog meer
overheidsbijdragen ontvangt, kan dit tot verlaging van onze subsidie leiden.
Uw subsidie hebben wij als volgt berekend
De subsidie bedraagt 50% van de kosten uit uw begroting die voor subsidie in aanmerking komen, tot
een bedrag van maximaal € 46.548,-.
De kosten die voor een subsidie in aanmerking komen, zijn:
Activiteit
Soort kosten
Loonkosten
Totaal

Kosten
begroting
€ 92.548,00

Verleende
subsidie
€ 46.274,00

€ 92.548,00

€ 46.274,00

Toelichting

De subsidie wordt nooit meer dan het maximaal verleende bedrag
Dat geldt bijvoorbeeld als de activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt tijdens de uitvoering duurder
worden dan vooraf berekend of wanneer zich wettelijke prijsstijgingen voordoen, welke van invloed zijn
op de door u te maken kosten. U ontvangt ook niet meer subsidie als u achteraf de btw toch niet terug
kunt krijgen.
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met ons besluit
Dat moet u doen binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat
wij uw bezwaren niet meer mogen beoordelen. Op overijssel.nl/bezwaar leest u hoe u bezwaar kunt
maken.
Wij stellen het op prijs als u noemt dat u subsidie van ons heeft gekregen
U kunt een logo kiezen op overijssel.nl/logo als u wilt laten weten dat u subsidie van ons krijgt.
Tot slot: openbare informatie over uw subsidie
Uw organisatienaam, de naam van het project of de korte omschrijving van de activiteiten, het verleende
subsidiebedrag en het zaaknummer nemen wij op in het Openbaar subsidieregister op
overijssel.nl/subsidie. Namen van personen vermelden wij niet.
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