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Onderwerp: verlening subsidiecitaat
programma
uit het Circulair Textiel Twente
document of
gebruik deze
ruimte om een
belangrijk punt
Geachte
,
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benadrukken.
Op 30 augustus 2019 ontvingen
wij uw
Sleep
dit subsidieaanvraag. U vraagt als penvoerder namens een
samenwerkingsverband een subsidie
aan
tekstvak
alsvan
u € 4.500.000,- voor het programma Circulair Textiel Twente.
het ergens
In deze brief leest u ons besluit.
anders op de
pagina wilt
De verleende subsidie is maximaal
€ 4.500.000,-.
plaatsen.]
Dat is de subsidie die wij u verlenen. De subsidie is als volgt verdeeld onder de samenwerkingspartners:
- Stichting TexPlus: € 120.871,- Twente Milieu NV: € 443.981,- Frankenhuis BV: € 1.098.546,- Stichting Saxion: € 1.027.020,- SaXcell BV: € 402.846,- Enschede Textielstad Innovatie BV: € 648.013,- Regionaal Textielsorteercentrum Twente BV: € 758.723,U ontvangt de subsidie voor de uitvoering van het Programma Circulair Textiel Twente, als onderdeel van
de Regio Deal Twente (Actielijn 4 Circulaire economie & duurzaamheid). Door het opzetten van een
circulaire textielketen draagt u bij aan het verminderen van restafval en preventie, hergebruik en
recycling van textiele materialen in Twente.
In de bijlage leest u de activiteiten die u met deze subsidie gaat uitvoeren, de subsidievoorwaardenverplichtingen die voor de subsidie gelden en de berekening van het verleende subsidiebedrag.
Deze subsidie verlenen wij onder de ontbindende voorwaarde dat het Rijk in het kader van de Regio
Envelop het volledige bedrag van € 30.000.000,- niet beschikbaar stelt via het provinciefonds.
U ontvangt alvast een bedrag van € 2.025.000
De subsidie ontvangt u in vier delen:
- Het eerste bedrag € 2.025.000,- (45%) maken wij binnen vier weken over naar uw
bankrekeningnummer. Wij melden er het kenmerk van deze brief bij.
- Het tweede bedrag van maximaal € 1.350.000,- (30%) kunt u aanvragen als u ons het verslag van
2020 over de uitvoering van de activiteiten stuurt.
- Het derde bedrag van maximaal € 675.000,- (15%) kunt u aanvragen als u ons het verslag van 2021
over de uitvoering van de activiteiten stuurt.

Datum verzending

Bij de vaststelling van de subsidie ontvangt u het laatste bedrag van € 450.000,- (10%), als u aan de
voorwaarden van deze subsidieverlening heeft voldaan.
Stuur uw eindverslag vóór 1 december 2022 naar ons op
Als wij uw eindverslag hebben gekregen stellen wij namelijk de subsidie vast. In de bijlage vindt u wat u
in het eindverslag als informatie moet opnemen.
Wij informeren Twente Milieu NV, Frankenhuis BV, Stichting Saxion, SaXcell BV, Enschede
Textielstad Innovatie BV en Regionaal Textielsorteercentrum Twente BV over deze brief
Dat zijn uw samenwerkingspartners. Daarom sturen we hen een kopie van deze brief en de bijlage.
Heeft u vragen over deze brief?
U kunt bellen met het Overijsselloket 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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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
Met het Programma Circulair Textiel Twente verbetert u de keten van inzameling tot en met hergebruik
van textiel. U voert de volgende activiteiten uit:
a. Inzamelstructuren en service worden verbeterd zodat de inzameling van textiele afval worden
verdubbeld. Uw ambitie is om van 1.600 ton textielafval in 2018 naar 3.000 ton textielafval in 2022 te
groeien.
b. Een groot deel van het ingezamelde textiel wordt gesorteerd zodat de fracties geschikt zijn voor
hoogwaardig hergebruik (technisch, ecologisch en economisch). Het optimale potentieel wordt eruit
gehaald.
c. Met innovatieve technieken worden de niet herbruikbare textiele producten zo hoogwaardig mogelijk
gerecycled.
d. De textiele materialen uit niet herbruikbare producten worden via chemische of mechanische
technieken omgezet in hoogwaardige secundaire grondstoffen voor gebruik in de textielketen of
daarbuiten. Mechanische recycling uiterlijk in 2022 en het chemische recycling uiterlijk in 2025.
e. De herwonnen materialen worden via innovatieve technieken zo veel mogelijk toegepast in
hoogwaardige circulaire producten (gerealiseerd in 2022).
f. U betrekt de markt bij ontwikkeling en toepassing van de gerecyclede textiele materialen.
g. U draagt bij aan bewustwording omtrent de nut en noodzaak van gescheiden inzameling van textiel.
h. U verspreidt de projectresultaten via conferenties, publicaties, open access-repositories, of gratis
(opensource) software.
In het eerste jaar van uitvoering van het project zorgt voor:
a. Beter inzicht in de voorziene risico’s en mogelijke beheersmaatregelen.
b. Een update in de ontwikkeling van de governance van het project.
c. Beter inzicht in de IP en juridische aspecten rond de technologie-ontwikkeling.
d. Een betere omschrijving van wat de impact is van het project op sociaal-economische
ontwikkeling van Twente op de lange termijn.
Uw subsidieaanvraag van 30 augustus 2019, het door u op 30 november 2019 ingediende definitieve
projectplan en gewijzigde begroting, de aanbevelingen van de Adviescommissie Regiodeal Twente (voor u
de beoordelingscommissie van de Agenda van Twente) van 10 juli 2019 en die van de Stuurgroep van
4 december 2019 vormen de basis van deze omschrijving.
U voert de activiteiten uit in de subsidieperiode van 1 september 2019 tot en met 1 september 2022.
2. U meldt het 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. U doet deze melding in ieder geval als:
u de activiteiten anders gaat uitvoeren;
er vertraging optreedt in de uitvoering van de activiteiten;
een belangrijk deel van de geplande activiteiten geen doorgang kan vinden, zodat de
vrijgekomen middelen anders ingezet kunnen worden;
als u andere subsidies/bijdragen ontvangt voor dit project;
als de bijdrage die (andere) partners zullen inbrengen, niet verleend wordt;
andere belangrijke wijziging van de gegevens in de subsidieaanvraag.
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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 of niet aan de verplichtingen wordt voldaan, kan de subsidie lager
worden vastgesteld of komen te vervallen. Mogelijk moet u dan het hele subsidiebedrag aan ons
terugbetalen!
3. De regio draagt € 5.467.869,- bij aan het versterken van vestigingsklimaat in Twente.
In het kader van de Regio Deal Twente is afgesproken dat de regio zelf ook ten minste € 30.000.000, bijdraagt aan de het versterken van vestigingsklimaat in Twente. Voor uw project betekent dit concreet
dat u en de betrokken partners ten minste € 5.467.869,- bijdragen aan het project en daarmee aan de
Regio Deal Twente. Voor uw project bestaat de regiobijdrage uit private bijdrage van betrokken partners.
U bent verantwoordelijk om dit te monitoren en eventueel daarop te sturen. Mocht de bijdrage van u en
de betrokken partners niet gerealiseerd worden, dan kan de subsidie lager vastgesteld worden.
4. U werkt samen met andere projecten in de Regio Deal Twente
In de voorbereiding en uitvoering van uw project, zoekt u actief en aantoonbaar samenwerking dan wel
afstemming met andere projecten die opgenomen zijn in de Regio Deal Twente. Voor dit project gaat het
om samenwerking en afstemming met o.a. het project Top Fit als het gaat om het benaderen en bereiken
van burgers. Zo zorgen we voor een integrale aanpak waarbij projecten elkaar kunnen versterken, van
elkaar kunnen leren en samen kunnen optrekken. Ook voorkomen we hiermee dat activiteiten worden
uitgevoerd, waar andere projecten last van kunnen hebben.
5. U werkt mee aan de monitorings- en evaluatiesystematiek
Deze systematiek gaat uit van een jaarrapportage en kwalitatieve gesprekken met de programmaleider
Regio Deal Twente om zicht te houden op de voortgang van het project.
6. U neemt deel aan een evaluatieonderzoek van de provincie, Regio Twente en/of het Rijk
Wij vinden het belangrijk dat onderzocht wordt of de subsidies die wij verstrekken bijdragen aan wat u en
wij daarmee willen bereiken. Om die reden vindt er een evaluatie plaats van de met de subsidie bereikte
resultaten. U werkt daar aan mee.
7. U komt de afspraken na die verwoord zijn in de Regio Deal Twente.
In de Regio Deal Twente zijn de ambities, doelen en beoogde resultaten opgenomen. Ook zijn afspraken
gemaakt over de monitoring, evaluatie en communicatie. Om de Regio Deal succesvol te laten zijn,
verwachten wij dat u de genoemde afspraken die voor u relevant zijn ook nakomt.
8. U zorgt voor een goede administratie
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.
9. U dient jaarlijks vóór 1 februari een tussenrapportage in over de uitvoering van de activiteiten
Uw eerste tussenrapportage dient u in uiterlijk 1 februari 2021. U gebruikt hiervoor het formulier
‘Indienen tussenrapportage’ op overijssel.nl/subsidie. In 2020 ontvangt u een format dat u daarvoor kunt
gebruiken.
In uw tussenrapportage geeft u aan hoever u bent met de uitvoering van de activiteiten, hoeveel kosten u
al heeft gemaakt en of er wijzigingen zijn in de uitvoering of de begroting. Uw tussenrapportage bevat in
ieder geval de volgende informatie:
- Stand van zaken van het project, uitgaande van oorspronkelijke aanvraag en de voortgang met
tussentijdse resultaten;
- Knelpunten/successen en of er gevolg zijn voor de activiteiten, planning, samenwerking, begroting en
resultaten;
- Externe ontwikkelingen/veranderingen, oorzaak en eventuele invloed op de voortgang en resultaten;
- Publicaties, overzicht van o.a. persberichten en publicaties;
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Realisatie eigen bijdrage regio, cijfers met betrekking tot de verstrekte subsidies (ook wat betreft
cofinanciering;
- Jaarlijks een overzicht van de KPI's van de projecten (ten behoeve van de monitoring):
Inname textiel (post-consumer waste);
Sorteren van textiel;
Vervezelen van textiel.
In uw eerste tussenrapportage over 2020 (uiterlijk 1 februari 2021):
geeft u inzicht in de voorziene risico’s en mogelijke beheersmaatregelen;
geeft u een update over/van de ontwikkeling van de governance van het project;
geeft u een verbeterde inzicht in de IP en juridische aspecten rond de technologie-ontwikkeling;
geeft u een betere omschrijving wat de impact van het project op sociaal-economische ontwikkeling
Twente op de lange termijn zal zijn.
-

10. U dient vóór 1 december 2022 of binnen 13 weken na het einde van uw project 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 verantwoording van de kosten bij. Uit die kostenverantwoording blijken de werkelijke kosten
van de activiteiten waarvoor aan u subsidie is verleend en de werkelijke financiering daarvan, verdeeld
naar:
- de loonkosten per medewerker in loondienst en arbeidskosten met het uurtarief dat daar bij hoort;
- de kosten van andere organisaties of personen buiten uw eigen organisatie (kosten derden).
- kosten gebruik apparatuur (naar rato)
Voor de financiële verantwoording gebruikt u hetzelfde format dat u ook voor de begroting heeft
gehanteerd. Als u aan de voorwaarden van de subsidie heeft voldaan, ontvangt u 41,1% van de
werkelijk gemaakte kosten waarvoor u subsidie kunt krijgen, met als maximum het verleende
subsidiebedrag.
U voegt ook een verantwoording bij van daadwerkelijk gerealiseerde bijdrage van de regio. In deze
verantwoording geeft u aan wat de daadwerkelijk gerealiseerde private bijdrage is.
U hoeft geen controleverklaring van een accountant te overleggen. De provincie kan zelf een financiële
controle uitvoeren. Zie punt 8 hierboven voor meer informatie hierover.
De beoordeling van uw subsidieaanvraag
U ontvangt subsidie omdat uw aanvraag voldoet aan de volgende regels
- de Algemene wet bestuursrecht (zie overheid.nl/wetten);
- de regels in de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 en hoofdstuk 1 van het
Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 (zie overijssel.nl/subsidie);
- Convenant Regio Deal Twente;
- de Algemene bepalingen en artikel 25 en artikel 47 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening
(AGVV). Dit omdat:
a. u en deelnemende samenwerkingspartners als onderneming niet in financiële moeilijkheden
verkeren;
b. u en deelnemende samenwerkingspartners nog ruimte hebben om financiële steun te krijgen
(steunintensiteit);
c. u voor indiening van deze aanvraag nog niet begonnen bent met de gesubsidieerde activiteiten;
d. u en deelnemende samenwerkingspartners geen subsidie terug hoeven te betalen met als reden
dat er sprake is van niet-toegestane of onrechtmatige staatssteun;
en aan ons beleid en onze begroting van 2020.
De Beoordelingscommissie van de Agenda voor Twente heeft het projectvoorstel beoordeeld en advies
gegeven over inhoud, haalbaarheid, beoogde resultaten, risico’s en aandachtspunten. U heeft het advies
van de Adviescommissie voldoende verwerkt in uw aanvraag.
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Uw subsidie is toegestane staatssteun
Dit omdat de subsidie voldoet aan hoofdstuk 1 en artikel 25 en 47 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 en deelnemende partners de subsidie ontvangt voor activiteiten die volledig binnen één of meer van
de volgende categorieën passen: industrieelonderzoek, experimentele ontwikkeling als bedoeld in
artikel 25 tweede lid en investering in ten behoeve van recycling en hergebruik van afval als bedoel in
artikel 47 van de AGVV;
b. de totale overheidsbijdrage, voor de activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt, niet meer bedraagt
dan:
- 80% van de in aanmerking komende kosten voor industrieel onderzoek;
- 60% van de in aanmerking komende kosten voor experimentele ontwikkeling;
- 45 % van de in aanmerking komende kosten voor investering ten behoeve van recycling en
hergebruik van afval.
Hierbij is rekening gehouden met de toegestane verhoging van het subsidiepercentage voor Mkb
bedrijven en de verhoging voor samenwerking met Mkb bedrijven en verspreiden van opgedane kennis,
als bedoeld in lid 6 en 7 van artikel 25 van de AGVV en de lid 9 van artikel 47 van de AGVV.
Dit blijkt uit uw projectplan, 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 41,1% van de kosten uit uw begroting die voor subsidie in aanmerking komen, tot
een bedrag van maximaal € 4.500.000,-. De kosten die voor een subsidie in aanmerking komen
bedragen: € 10.939.219,Loonkosten
€ 3.233.774,Arbeidskosten
€ 1.372.459,Kosten van derden:
€ 5.338.596,Kosten gebruik machines
€ 994.390,Totaal
€ 10.939.219,De kosten van de controleverklaring van € 78.650,- is niet subsidiabel omdat wij deze niet verplicht
stellen voor de verantwoording van de subsidie.
1.Activiteit Stichting TexPlus: projectorganisatie, kennisdeling en afstemming
Soort kosten
Kosten begroting
Verleende
Eventuele toelichting
subsidie
Arbeidskosten
€ 70.424,€ 120.871,Totale subsidiabele kosten: € 140.848,-.
Verleende subsidie 81%.
Kosten van
€ 58.201,De activiteiten van TexPlus zien wij niet
derden
als economische activiteiten (geen
btw
€ 12.223,staatssteun).
Subsidiabel is de inkoop-btw die u niet
terug kunt vorderen .
Accountants€ 78.650,€ 0,kosten van de Controleverklaring is niet
kosten
subsidiabel omdat deze voor de
verantwoording van de subsidie niet
verplicht is
Totaal
€ 219.498,€ 120.871,-

Pagina 6

2.Activiteiten Twente Milieu NV: innovatie in de circulaire textielketen ten aanzien van
inzamelen van textiele afvallen
Soort kosten
Kosten begroting
Verleende
Eventuele toelichting
subsidie
Loonkosten
€ 152.859,€ 443.981,Twente Milieu NV (geen Mkb
onderneming)
Kosten gebruik
€ 535.140,Aan het project wordt ook een bijdrage
machines
verleend door de Regio Twente van
Kosten van
€ 680.942,€ 103.596,-. De totale steun komt
derden
hiermee op: € 547.576,-.
Er is sprake van experimentele
ontwikkeling als bedoeld in artikel 25 lid
2 sub c.
De steunintensiteit bedraagt 40%
(25%+ 15% voor samenwerking)
De subsidiabele kosten zijn
overeenkomstig artikel 25 lid 3 sub, a, b,
d en e: onderzoek en analyse,
ontwikkeling nieuwe technieken uitvoeren
van proeven en testen door
onderzoekers, technici, programmeurs en
ander ondersteunend personeel.
Daarnaast kosten van gebruik
inzamelvoertuig, innovatieve
inzameltechniekenapparatuur en
inzamelproeven.
Subsidiabel is de inkoop-btw die u niet
terug kunt vorderen.
Totaal

€ 1.368.941,-

€ 443.981,-

3.Activiteiten Frankenhuis BV: innovaties in de circulaire textielketen ten aanzien van:
mechanische recycling.
Soort kosten
Kosten begroting Verleende
Eventuele toelichting
subsidie
Loonkosten en
€ 1.042.225,€ 1.098.546,Frankenhuis is geen Mkb onderneming
arbeidskosten
€ 98.000,Aan het project wordt ook een bijdrage
verleend door de Regio Twente van
Kosten gebruik
€ 109.250,€ 256.327,-. De totale steun komt hiermee
machines
op: € 1.354.873,-.
Kosten van
€ 1.508.695,Er is sprake van industrieelonderzoek en
derden
experimentele ontwikkeling als bedoeld in
artikel 25 lid 2 sub b en c.
De subsidiabele kosten voor experimentele
ontwikkeling bedragen € 1.751.749,-. De
subsidiabele kosten voor industrieel
onderzoek: € 1.006.422,-.
De steunintensiteit bedraagt voor
experimentiele ontwikkeling 40%
(25%+15% voor samenwerking) en voor
industrieel onderzoek 65% (50%+15%
voor samenwerking).

Pagina 7

De subsidiabele kosten zijn
overeenkomstig artikel 25 lid 3 sub, a, b, d
en e: onderzoek en analyse, ontwikkeling
nieuwe technieken uitvoeren van proeven
en testen door onderzoekers, technici,
programmeurs en ander ondersteunend
personeel. Daarnaast kosten van
apparatuur en uitrusting, kosten van
materiaal en ontwerpen.
Totaal

€ 2.758.170,-

€ 1.098.546,-

4.Activiteiten Stichting Saxion: Kennis, resources en apparatuur voor het verwerken van
pulp tot vezel tot garen en de analyse hiervan mbt kwaliteit
Soort kosten
Kosten begroting Verleende
Eventuele toelichting
subsidie
Loonkosten
€ 498.870,€ 1.027.020,Stichting Saxion is geen Mkb onderneming
Arbeidskosten
€ 671.755,Er is sprake van industrieelonderzoek als
bedoeld in artikel 25 lid 2 sub b.
Kosten van
€ 1.132.390,De steunintensiteit bedraagt: 54,9%
derden
(50%+5%)
Aan het project wordt ook een bijdrage
verleend door de Regio Twente van
€ 239.638,-. De totale steun komt hiermee
op: € 1.266.658,-.
De subsidiabele kosten zijn
overeenkomstig artikel 25 lid 3 sub, a, b, d
en e: onderzoek en analyse, ontwikkeling
nieuwe technieken uitvoeren van proeven
en testen door onderzoekers, technici,
programmeurs en ander ondersteunend
personeel. Daarnaast kosten van
apparatuur en uitrusting, kosten van
materiaal en ontwerpen.
Totaal

€ 2.303.015

€ 1.027.020,-

5.Activiteiten SaXcell BV: innovaties in de circulaire textielketen ten aanzien van:
mechanische en chemische recycling (chemische recycling en upcycling)
Soort kosten
Kosten begroting Verleende
Eventuele toelichting
subsidie
Loonkosten en
€ 495.000,€ 402.846,SaXcell is een Mkb onderneming
arbeidskosten
€ 168.280,Er is sprake van industrieelonderzoek als
bedoeld in artikel 25 lid 2 sub b.
Kosten van
€ 240.071,De steunintensiteit bedraagt: 55%
derden
(50%+5%)
Aan het project wordt ook een bijdrage
verleend door de Regio Twente van
€ 93.997,-. De totale steun komt hiermee
op: € 496.843,(€ 402.846,-+ € 93.997,-).
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De subsidiabele kosten zijn
overeenkomstig artikel 25 lid 3 sub, a, b, d
en e: onderzoek en analyse, ontwikkeling
nieuwe technieken uitvoeren van proeven
en testen door onderzoekers, technici,
programmeurs en ander ondersteunend
personeel. Daarnaast kosten van
apparatuur en uitrusting, kosten van
materiaal en ontwerpen.
Totaal

€ 903.351,-

€ 402.846,-

6.Activiteiten Enschede Textielstad Innovatie BV: innovaties in de circulaire textielketen
ten aanzien van productontwikkeling (recycling in design). Adaptieve productie en
nieuwe verdienmodellen
Soort kosten
Kosten begroting
Verleende
Eventuele toelichting
subsidie
Loonkosten en
€ 440.020,€ 648.013,Enschede Textielstad Innovatie BV is een
arbeidskosten
€ 364.000,Mkb.
Er is sprake van experimentele
Kosten gebruik
€ 200.000,ontwikkeling als bedoeld in artikel 25 lid
machines
2 sub c van de AGVV.
Kosten van
€ 449.101,derden
Aan het project wordt ook een bijdrage
verleend door de Regio Twente. Totale
steun komt hiermee op: € 799.216,- (€
648.013 en € 151.203,-).
Steunintensiteit bedraagt: 55%
(25%+20%+10%).
De subsidiabele kosten zijn
overeenkomstig artikel 25 lid 3 sub, a, b,
d en e: personeelskosten bestaan uit
kosten van onderzoekers, technici,
programmeurs en ander ondersteunend
personeel, kosten van apparatuur,
uitrusting, kosten van licenties,
demonstraties testen, materiaal,
ontwerpen, implementatie en
communicatie.
Totaal

€ 1.453.121,-

€ 648.013,-

7.Activiteiten Regionaal Textielsorteercentrum Twente BV: Innovaties in de circulaire
textielketen ten aanzien van sorteren van deze afvallen
Soort kosten
Kosten begroting
Verleende
Eventuele toelichting
subsidie
Loonkosten en
€ 604.800,€ 758.723,Regionaal Textielsorteercentrum Twente
arbeidskosten
BV is een Mkb.
Kosten gebruik
€ 150.000,Er is sprake van experimentele
machines
ontwikkeling als bedoeld in artikel 25 lid
Kosten van
€ 1.256.973,2 sub c van de AGVV en investering in
derden
ten behoeve van recycling en hergebruik
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van afval als bedoeld in artikel 47 van de
AGVV.
Aan het project wordt ook een bijdrage
verleend door de Regio Twente. Totale
steun komt hiermee op: € 935.758,(€ 758.723 en € 177.035,-).
De steunintensiteit voor experimentele
ontwikkeling bedraagt 50%
(25%+20+5%)
Subsidiabele kosten experimentele
ontwikkeling: € 609.213,De steunintensiteit voor recycling en
hergebruik afval bedraagt 45%.
( 35% + 10%)
Subsidiabel kosten voor recycling: €
1.402.560,De subsidiabele kosten zijn
overeenkomstig artikel 25 lid 3 sub, a, b,
d en e en overeenkomstig artikel 47 lid 7:
personeelskosten bestaan uit kosten van
onderzoekers, technici, programmeurs en
ander ondersteunend personeel, kosten
van experimentele recyclingsapparatuur,
analyseapparatuur, nieuwe
sorteerinrichtingen, locatie, kosten van
testen, productiemiddelen en verbouwing
en inrichting.
Totaal

€ 2.011.773,-

€ 758.723,-

Samenwerkingsverband
U bent één van de samenwerkingspartners in dit project en de penvoerder. De subsidie wordt op basis
van ieders aandeel in de totale subsidiabele projectkosten verdeeld over de samenwerkingspartners.
Alle subsidieontvangers zijn op basis van de onderling gemaakte afspraken verantwoordelijk voor hun
aandeel in de realisatie van het project. De penvoerder ontvangt de subsidie-betalingen op grond van
deze subsidieverlening en zorgt voor doorbetaling.
Namens de samenwerkingspartners zorgt de penvoerder ook voor het indienen van tussenrapportages,
wijzigingsverzoeken en de eindverantwoording.
De inkoop-btw die u niet terug kunt krijgen zit in het subsidiebedrag
U heeft in uw aanvraag laten weten dat u de inkoop-btw niet kunt terugkrijgen van het BTW
Compensatiefonds. Het zijn voor u kosten. Daarom hebben wij deze kosten bij de berekening van de
subsidie betrokken. Als achteraf blijkt dat u deze inkoop-btw wél terug kunt krijgen, dan kan dat tot een
lagere subsidie leiden. Het zijn in dat geval voor u namelijk geen kosten meer.
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.
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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.
Communicatie naar buiten
Zoals in het Convenant Regio Deal Twente opgenomen gaan wij er van uit dat u bij publieke uitingen
vermeldt dat het project mogelijk is gemaakt door middelen vanuit de Regio Deal Twente en waar
mogelijk logo’s van de convenantpartners zichtbaar maakt. Dit zijn de logo’s van de Rijksoverheid,
Provincie Overijssel, Regio Twente, Universiteit Twente, ROC van Twente, Saxion Hogeschool en Twente
Board. Deze partijen verlenen toestemming voor het gebruik van hun logo.
Tot slot: openbare informatie over uw subsidie
Uw naam, 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 worden niet genoemd.
Daarnaast publiceren wij de volledige subsidiebeschikking op onze website overijssel.nl/staatssteun. Dit
doen wij omdat dit een algemene voorwaarde is van de AGVV. De subsidiebeschikking wordt ook
gepubliceerd op de website van de Europese Commissie. Namen van personen worden niet genoemd.
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