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Op 15 november 2019 ontvingen
wij dit
uw subsidieaanvraag. U vraagt een subsidie van € 2.925.000,-.
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Dat is de subsidie die wij u en pagina
uw samenwerkingspartners
verlenen. U ontvangt de subsidie voor de
plaatsen.]
uitvoering van Advanced Manufacturing Program, als onderdeel van de Regio Deal Twente (Actielijn 1:
Techniek als motor). Door het programma draagt u bij aan het behouden en versterken van de
(internationale) concurrentiepositie van de hightech (maak)industrie in Twente door innovatieve (ICT-)
ontwikkelingen versneld te vertalen in geavanceerde technologieën, productiemethoden en
productieprocessen.
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 € 731.250,De subsidie ontvangt u in vier delen:
Het eerste bedrag € 731.250,- (25%) maken wij binnen vier weken over naar uw
bankrekeningnummer. Wij melden er het kenmerk van deze brief bij.
Het tweede bedrag van maximaal € 731.250,- (25%) kunt u aanvragen als u ons het verslag
van 2020 over de uitvoering van de activiteiten stuurt.
Het derde bedrag van maximaal € 1.170.000,- (40%) kunt u aanvragen als u ons het verslag van
2021 over de uitvoering van de activiteiten stuurt.
Bij de vaststelling van de subsidie ontvangt u het laatste bedrag van € 292.500,- (10%), als u
aan de voorwaarden van deze subsidieverlening heeft voldaan.
Stuur uw eindverslag vóór 1 april 2023 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.

Datum verzending

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
a. U voert het Advanced Manufacturing Program uit. Dit omvat de componenten projecten,
educatie, technische infrastructuur en samenwerking.
a. De projectencomponent omvat projecten die nodig zijn voor het versnellen van adaptatie
van technologie, zoals (a) de ontwikkeling en implementatie van connected, agile
oplossingen voor productie op basis van industriële behoeften;
i. een methodiek voor versnelde ontwikkeling van technologisch concept tot hoge
TRL-niveaus, opschaling, en massaproductie en
ii. digitale technologie (big data, analysis/AI tools) gericht op besluitvorming met
betrekking tot toekomstige investeringen in productie.
b. De educatiecomponent omvat toegepast onderwijs, training en kennisoverdracht om
kennislacunes in het bedrijfsleven te vullen, bijvoorbeeld met professionele trainingen,
workshops, colloquium en evenementen. Daarbij is aandacht voor het vertalen van deze
educatiecomponent naar de doorgaande leerlijn (WO, HBO, MBO).
c. De component technische infrastructuur omvat de infrastructuur die nodig is voor
herontwerp van het productieproces en de productieketen van bedrijven als onderdeel
van het gedefinieerde project.
d. De component samenwerking omvat het creëren van nieuwe netwerken en
partnerschappen die samen een sterk ‘ecosysteem’ vormen en de basis zijn voor nieuwe
industrieketens. Dit is onderdeel van het operationele proces en management.
b. De geplande resultaten onder dit programma zijn in een periode van 3 jaar:
a. U voert 20 innovatieprojecten uit voor versnelde technologie-adaptatie (Werkpakket 1:
Projecten). Op het moment van de aanvraag zijn uw projectpartners nog niet bekend.
Voor het uitvoeren van de innovatieprojecten selecteert u primair MKB bedrijven met een
vestiging in Twente, secundair bedrijven in Oost-Nederland (Overijssel/Gelderland). U
zorgt ervoor dat deze onderdeel worden van uw samenwerkingsverband. U hanteert een
transparante selectie procedure. Indien meer dan 1/3 deel van de deelnemende
bedrijven geen vestiging in Twente heeft doet u daar melding van. De door u
geselecteerde bedrijven mogen niet in financiële moeilijkheden verkeren.
b. Het opstellen en implementeren van > 30 trainingen, workshops, evenementen die
bijdragen aan kennisoverdracht, lifelong learning, en competenties
(Werkpakket 2: Educatie).
c. infrastructuur - Demonstratie, testbeds en validatie van digitaliserings- en
netwerkmogelijkheden. Bijdrage aan het herontwerp van het productieproces en
productieketen van > 20 (Oost-) Nederlandse bedrijven en > 4 internationale
ondernemingen (Werkpakket 3: Infrastructure).
d. Samenwerking, waarbij u aandacht heeft voor commerciële partijen en u hiermee niet
concurreert:
i. Kritische massa in de vorm van: betrokkenheid van > 40 bedrijven, waarvan
minimaal 5 internationaal actief; > 4 kennis- en onderzoeksinstellingen,
Netwerkvorming met minimaal 5 nationale en/of internationale kennisnetwerken
en minimaal 4 innovatiecentra uit Oost-Nederland;
ii. De ontwikkeling van nieuwe industrieketens.
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Uw subsidieaanvraag van 15 november 2019, uw aanvullingen van 14 januari 2020, de aanbevelingen
van de Adviescommissie Regiodeal Twente van 11 december 2019 en de Stuurgroep van 6 februari 2020
vormen de basis van deze omschrijving.
U voert de activiteiten uit in de subsidieperiode van 15 november 2019 t/m 31 december 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, die niet een
tussenrapportage gemeld zijn of moeten worden.
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 € 2.925.000,- 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 het versterken van het vestigingsklimaat in Twente.
Voor uw project betekent dit concreet dat u en de betrokken partners ten minste € 2.925.000,- bijdragen
aan het project en daarmee aan de Regio Deal Twente. Voor uw project bestaat de regiobijdrage uit:
- € 1.895.000,- bijdrage van betrokken partners;
- € 1.030.000,- eigen bijdrage van Universiteit Twente.
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. 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.
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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 die 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 gevolgen 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;
- Realisatie eigen bijdrage regio, cijfers met betrekking tot de verstrekte subsidies (ook wat betreft
cofinanciering);
- Overzicht van de (nieuwe) deelnemende bedrijven aan de innovatieprojecten.
In uw eerste tussenrapportage over 2020 (uiterlijk 1 februari 2021):
geeft u een update over/van de ontwikkeling van de governance van het project (de koppeling met
het bedrijfsleven tijdens de uitvoering);
maakt u de bijdrage en betrokkenheid van Saxion en ROC van Twente bij het project inzichtelijk.
10. U dient vóór 1 april 2023 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 van de penvoerder en de samenwerkingspartners 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 die u ook voor de begroting heeft
gehanteerd. Als u aan de voorwaarden van de subsidie heeft voldaan, ontvangt u 50% 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 voor meer informatie hierover.
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11. U streeft, in een periode van 10 jaar vanaf start subsidieperiode, naar:
a. een (door)groei van het cluster van innovatieve technologische bedrijven en startups en
grensoverschrijdende samenwerking met betrekking tot productietechnologie,
b. Aantoonbare groei en/of acceleratie van investeringen in de technologische infrastructuur in OostNederland (Gelderland en Overijssel) en Nederland.
c. Een koploperspositie als regionaal, nationaal en Europees topcluster voor de maakindustrie.
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 26 en artikel 31 van de Algemene
Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Dit omdat:
a. u activiteiten uitvoert die onder industrieel onderzoek, onderzoekinfrastructuur dan wel opleiding,
als bedoeld in respectievelijk artikel 25, 26 en 31 van de AGVV vallen,
b. u en deelnemende samenwerkingspartners als onderneming niet in financiële moeilijkheden
verkeren;
c. u en deelnemende samenwerkingspartners nog ruimte hebben om financiële steun te krijgen
(steunintensiteit);
d. u voor indiening van deze aanvraag nog niet begonnen bent met de gesubsidieerde activiteiten,
e. 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 Adviescommissie Regio Deal Twente heeft het projectvoorstel beoordeeld en advies gegeven over
inhoud, haalbaarheid, beoogde resultaten, risico’s en aandachtspunten. Bij de uitvoering van de
activiteiten houdt u rekening met het advies van de Adviescommissie.
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 de totale overheidsbijdrage, voor de activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt, niet meer bedraagt
dan:
a. 50% van de in aanmerking komende kosten voor industrieel onderzoek als bedoeld in artikel 25
van de AGVV, verleende subsidie € 1.662.500,-;
b. 50% van de in aanmerking komende kosten voor opleiding, verleende subsidie € 220.000,-;
c. 50% van de in aanmerking komende kosten voor onderzoeksinfrastructuur, verleende subsidie
€ 610.000,-.
De totale verleende steun komt hiermee op: € 2.492.500,-.
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 50% van de kosten uit uw begroting die voor subsidie in aanmerking komen, tot
een bedrag van maximaal € 2.925.000,-. De kosten die voor subsidie in aanmerking komen bedragen:
€ 5.850.000,-.
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Activiteit Werkpakket 1: 20 innovatieprojecten voor versnelde technologie-adaptatie
Soort kosten
Kosten
Verleende
Eventuele toelichting
begroting
subsidie
Loonkosten (UT en
€ 2.025.000,€ 1.662.500,Totale subsidiabele kosten:
partners)
€ 3.325.000,-. Verleende subsidie 50%.
De innovatieprojecten vallen onder
artikel 25 van de AGVV, industrieel
Kosten van derden
€ 1.300.000,onderzoek.
(UT en partners)
Deelnemende bedrijven,
kennisinstellingen en andere
organisaties worden toegevoegd als
samenwerkingspartners welke
uitsluitend een in-kind bijdrage leveren.
Als samenwerkingspartner wordt een
deelnemend bedrijf of kennisinstelling
mede begunstigde van de subsidie.
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.
Subsidiabel is de inkoop-btw die u niet
terug kunt vorderen.
Totaal

€ 3.325.000,-

€ 1.662.500,-

Activiteiten Werkpakket 2: Knowledge Transfer
Soort kosten
Kosten begroting Verleende subsidie
Loonkosten
€ 440.000,€ 220.000,-

Totaal

€ 440.000

€ 220.000,-

Activiteiten Werkpakket 3: Infrastructure
Soort kosten
Kosten begroting Verleende subsidie
Loonkosten
€ 220.000,€ 610.000,Kosten van
€ 1.000.000,derden

Totaal
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€ 1.220.000,-

Eventuele toelichting
De subsidiabele kosten zijn kosten van
de opleiders en zijn aan te merken als
investeringen in immateriële activa als
bedoeld in artikel 31 lid 3, sub a, b en c
van de AGVV.
Steunintensiteit: 50%

€ 610.000,-

Eventuele toelichting
De subsidiabele kosten zijn kosten van
demonstraties, R&D activiteiten, lab
faciliteiten, uitrusting en machines en
research faciliteiten. Deze kosten zijn
aan te merken als kosten van
investeringen in immateriële en
materiële activa als bedoeld in artikel
26 lid 5 van de AGVV.
Steunintensiteit: 50%

Activiteiten Werkpakket 4: Cooperation and Operations management
Soort
Kosten
Verleende
Eventuele toelichting
kosten
begroting
subsidie
Loonkosten
€ 672.000,€ 432.500,De verleende subsidie heeft betrekking op de kosten
die gemaakt worden voor netwerk-activiteiten en
Kosten van
€ 193.000,samenwerking, als onderdeel van werkpakket 4. Deze
derden
netwerkactiviteiten en samenwerking, zien wij niet als
economische activiteiten (geen staatssteun)
Totaal
€ 865.000,€ 432.500,Samenwerkingsverband
U bent één van de samenwerkingspartners in dit project en de penvoerder.
Alle samenwerkingspartners zijn op basis van de onderling gemaakte afspraken verantwoordelijk voor
hun aandeel in de realisatie van het project en dan met name de onderbouwing van de te leveren in-kind
bijdragen welke verantwoord dienen te worden in lijn met de eisen die voortvloeien uit de ASV en het
Ubs. De penvoerder ontvangt de subsidie-betalingen op grond van deze subsidieverlening.
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.
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.
Het Coronavirus en de gevolgen voor uw subsidie
Het kan zijn dat u als subsidieontvanger vanwege het Coronavirus heeft besloten om de door de Regio
Deal gesubsidieerde activiteiten uit te stellen of niet door te laten gaan. Geef dit binnen vier weken na
dagtekening van deze brief aan. Meer informatie hierover is te vinden op:
https://www.overijssel.nl/loket/subsidies/
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..
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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