Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Telefoon 038 499 88 99 (kies 1)
Fax 038 425 75 20
overijssel.nl/subsidie
subsidie@overijssel.nl
KvK 51048329

Universiteit Twente
Techmed Centre

IBAN NL45 RABO 0397 3411 21

Inlichtingen bij

Drienerlolaan 5

telefoon 038 499

7522 NB ENSCHEDE

Datum
28-05-2020

Kenmerk
2019/0369365

overijssel.nl

Zaaknummer

Pagina

5415169

1 van 8

Bijlagen

Uw brief

Uw kenmerk

07.06.2019

uw lezer met
een
veelzeggend
Onderwerp: Verlening subsidiecitaat
Topfituit
Citizenlab
Oost
het
document of
gebruik deze
ruimte om een
belangrijk punt
Geachte
,
te
benadrukken.
Op 7 juni 2019 ontvingen wij uw subsidieaanvraag. Op 20 december 2019 ontvingen wij uw aanvulling
Sleep dit
met het formulier ASV Regiodeal
Twente.
tekstvak
alsUuvraagt een subsidie van € 3.350.000,-. In deze brief leest u
ons besluit.
het ergens
anders op de
pagina
wilt € 3.350.000,-.
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Dat is de subsidie die wij u verlenen. U vraagt de subsidie aan als penvoerder namens een
samenwerkingsverband.
U ontvangt de subsidie voor de uitvoering van TOPFIT Citizenlab Oost als onderdeel van de Regio Deal
Twente. Met dit project wilt u een bijdrage leveren aan gezondheid, workforce en economie in Twente.
Door dit project uit te voeren geeft u uitvoering aan het versterken van het vestigingsklimaat in Twente,
zoals verwoord onder Actielijn 1: Techniek als motor, Actielijn 2: Arbeidsmarkt & Talent, Actielijn 3:
Bereikbarheid & Vestigingsklimaat van de Regio Deal Twente.
In de bijlage leest u de activiteiten die u met deze subsidie gaat uitvoeren, de voorwaarden 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 € 1.403.809,Het eerste bedrag € 1.403.809,- maken wij binnen vier weken over naar uw
bankrekeningnummer. Wij melden er het kenmerk van deze brief bij.
Het tweede bedrag van € 1.070.139,- kunt u aanvragen als u ons het verslag van 2020 over de
uitvoering van de activiteiten stuurt.
Het derde bedrag van € 541.052,- 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 € 335.000,- (10%), als u
aan de voorwaarden van deze subsidieverlening heeft voldaan.
U informeert ons over wijzigingen
In de bijlage staan de afspraken en voorwaarden die voor deze subsidie gelden. Lees deze bijlage goed
door want als u van de voorwaarden afwijkt, moet u dat aan ons doorgeven.

Datum verzending

Dan voorkomt u dat wij de subsidie lager moeten vaststellen omdat u niet aan de voorwaarden heeft
voldaan.
Stuur uw eindverslag voor 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.
Wij informeren uw samenwerkingspartners over deze brief
Uw samenwerkingspartners zijn medeverantwoordelijk voor uw project. Daarom sturen we hen een kopie
van deze brief en de bijlage.
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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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
Activiteit 2 en 3
a. Citizen Science & Innovation: In het Citizenlab ontwikkelen gezondheidszorg professionals en
onderzoekers, samen met burgers en patiënten(organisaties), zorg- en welzijnsorganisaties,
technologische bedrijven, gemeenten en werkgevers de komende jaren een Citizen Science en
Innovation programma. Hierbij zorgt u voor voldoende draagvlak en samenwerking met de 14
Twentse gemeenten en het (kleine) MKB in Twente. Groepen burgers en patiënten dragen bij aan
onderzoeken (onderzoeksvragen, data verzameling en analyse/interpretatie, ontwikkelen en
testen van interventies) naar de toegevoegde waarde van technologische innovaties aan
gezondheid en de invloed op gezond gedrag en leefstijl in Citizenlabs. Deze labs worden
georganiseerd rond bestaande en zich formerende zorg- en welzijnsclusters.
b. U richt drie typen Citizenlabs in waarin Citizenscience pilots (onderzoeksactiviteiten) worden
uitgevoerd om onderstaande effecten te bewerkstelligen:
‘Citizen lab Locaties’: Fysieke labs. Te realiseren op vaste plekken zoals de TZA, het Ehealth house (UT) en inspanning- en beweeglaboratoria bij Saxion en Roessingh
Research and Development.
‘Citizenlab Mobiel’: Pop Up labs. Met mobiele labs de wijken in (met name wijken met
een lagere Sociaal Economische Status), naar gezondheidscentra en zorginstellingen.
‘Citizenlab Digitaal’: Digitale labs. Burgers initiëren zelf onderzoek, of samen met (zorg
en welzijns-) professionals, onderzoekers, studenten, docenten. Het gaat hierbij om
leren en werken via een digitaal platform en learning communities.
c. Binnen deze Citizenlabs staat de betrokkenheid van burgers in onderzoek naar, en bij de
ontwikkeling en implementatie van, zorgtechnologieën in de praktijk centraal. Het Citizen Science
& Innovation programma ondersteunt de invulling en de borging van deze centrale visie in het
hele project.
d. U zorgt voor een de infrastructuur die de drie typen Citizenlabs ondersteunt. Het gaat hierbij om
Operationele organisatie;
Hardware;
Wearables;
IT-infrastructuur;
Datamanagement.
e. U zorgt voor een framework voor (vroege) continue evaluatie van technologische innovaties in
Citizenlabs, waarbij nadrukkelijk criteria en uitkomsten van burgers, en andere stakeholders
worden meegenomen.
f. U evalueert de resultaten die de (verdere) ontwikkeling van technologische innovaties
ondersteunen en inzicht geven in implementatie aspecten.
g. U stelt beleid op geeft aanbevelingen op gebied van Data & Privacy in relatie tot Citizen Science &
open Science.
h. U zorgt dat een setting komt waarin geëxperimenteerd kan worden met kanteling van zorg naar
preventie. Open voor heel Nederland, hiervoor moeten alle relevante partijen met elkaar in
verbinding staan en aangesloten zijn bij het Citizenlab.
i. U verspreidt de projectresultaten via conferenties, publicaties, open access-repositories, of gratis
of opensource-software.
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j.

k.
l.

Activiteit 2 en 4
Maatschappelijke valorisatie en leerlab: U richt leerlabs in en ontwikkelt onderwijscontent en tools waarbij de focus ligt op bij- en nascholing van huidige (zorg)professionals.
U zorgt dat de huidige (zorg en welzijns-)professionals bekend zijn met (onderzoek naar)
technologische innovatie in zorg en welzijn en bekend zijn met Citizenscience.
Activiteit 1 en 5
Het Projectmanagement: U (Universiteit Twente) richt de projectorganisatie in waarbinnen dit
project wordt uitgevoerd.
Het Business model: Universiteit Twente en projectpartners ontwikkelen een business-/exploitatie
model inclusief governance voor na de subsidieperiode. Hierbij wordt antwoord gegeven op de
vraag hoe de organisatorische en financiële structuren zouden moeten worden aangepast zodat
er continue aandacht is voor innovatie in de gezondheidszorg.

Pilot 1 t/m 3
De pilots vormen de ‘ruggengraat’ van het project en hebben actieve cross-overs met activiteit 2
t/m 5.
m. Pilot 1: Burgers & hun aandoening / Diabetes: Een eerste aanzet voor verdere invulling van de
pilot diabetes, in lijn met de ‘Diabetes roadmap’.
n. Pilot 2: Burgers gezond aan het werk: Deze pilot wil burgers, zorgmedewerkers en mantelzorgers
actief betrekken bij zowel de dataverzameling als bij het genereren van ideeën en de
implementatie van oplossingen m.b.t. uitval als gevolg van mantelzorg te verkleinen.
o. Pilot 3: Burgers & nieuwe technologie: In Pilot 3 bundelen o.a. burgers, wetenschappers,
bedrijven de krachten voor medische technologieontwikkeling die effectief bijdraagt aan de
gezondheid en de wensen van de burger in de regio.
U voert de activiteiten uit in de subsidieperiode van 16 juni 2019 31 december 2022.
Uw subsidieaanvraag van 7 juni 2019 en de door uw ingediende aanvulling van 20 december 2019, de
aangepaste begroting van 20 april 2020, de in de samenwerkingsovereenkomst opgenomen afspraken, de
aanbevelingen van de Adviescommissie Regiodeal Twente (voor u de beoordelingscommissie van de
Agenda van Twente) van 10 juli 2019, de Sturingscommissie Agenda van Twente van 4 september 2019
en de Stuurgroep van 4 december 2019 vormen de basis van deze omschrijving.
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;
u andere subsidies/bijdragen ontvangt voor dit project;
de bijdrage die (andere) partners bijdragen niet verleend wordt;
andere belangrijke wijzigingen van de gegevens in de subsidieaanvraag plaatsvinden.
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, kan de subsidie lager worden vastgesteld of komen te vervallen.
Mogelijk moet u dan het hele subsidiebedrag aan ons terugbetalen!
3.

De regio draagt binnen het TOPFIT Citizenlab € 2.510.326,- 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,aan publieke middelen bijdraagt. Daarnaast beoogt de subsidie ook private investeringen te ontlokken in
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de regio. Voor uw project betekent dit dat u en de betrokken partners ten minste € € 2.510.325,bijdragen aan het project en daarmee aan de Regio Deal Twente. Voor uw project bestaat de
regiobijdrage uit:
- € 1.541.522 van kennisinstellingen UT, Saxion, ROC;
- € 968.804,- private bijdrage van samenwerkingspartners.
U bent verantwoordelijk om dit te monitoren en eventueel daarop te sturen.
Daarnaast ontvangt u nog een bijdrage van de Regio Twente van € 500.000,-.
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. Het gaat hierbij om
samenwerking met o.a. Circulaire textiel 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. Indien u samenwerkt met een ander project, dient u de
communicatie en acquisitie zodanig op elkaar af te stemmen dat er geen onduidelijkheden ontstaan.
5. U werkt mee aan de monitorings- en evaluatiesystematiek
Deze systematiek gaat uit van een jaarrapportage en kwalitatieve gesprekken met de
programmamanager 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 verschillende subsidies die wij verstrekt hebben ook
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
U dient uw eerste tussenrapportage in uiterlijk op 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: benoem de knelpunten/successen en of er gevolg zijn voor de activiteiten,
planning, samenwerking, begroting en resultaten;
- externe ontwikkelingen: benoem 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.
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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 in loondienst, met het uurtarief dat daar bij hoort;
- de kosten van andere organisaties of personen buiten uw eigen organisatie (kosten derden).
Als u aan de voorwaarden van de subsidie heeft voldaan, ontvangt u 60,5% van de werkelijk gemaakte
kosten waarvoor u subsidie kunt krijgen, met als maximum het verleende subsidiebedrag.
Wilt u voor uw kostenverantwoording gebruik maken van hetzelfde begrotingsformat, die u gebruikt heeft
voor bij uw aanvraag. bij u verantwoording vult u dan de werkelijk gemaakte kosten in.
U voegt ook een verantwoording bij van daadwerkelijk gerealiseerde bijdrage van de regio. In deze
verantwoording geeft u aan wat de daadwerkelijk gerealiseerde eigen bijdrage van de kennisinstellingen
en de private partijen is. U geeft hierbij een onderbouwing hoe de genoemde bedragen zijn berekend en
welke tarieven er gehanteerd zijn.
U hoeft geen controleverklaring van een accountant te overleggen. De provincie kan zelf een financiële
controle uitvoeren. Zie punt 8 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 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;
d. u geen subsidie terug hoeft 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 en Stuurgroep Regio Deal 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.
Uw subsidie is toegestane staatssteun
Dit omdat 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 binnen de categorie industrieel onderzoek, als bedoeld in
artikel 25 tweede lid, past;
b. de totale overheidsbijdrage ( inclusief de bijdrage van de Regio Twente van € 500.000,-), voor de
activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt, niet meer bedraagt dan 60,5% van de in aanmerking
komende kosten voor industrieel onderzoek.
Bij het programma TOPFIT wordt binnen de verschillende citizenlabs planmatig en kritische onderzoek
gedaan dat is gericht op het opdoen van kennis en vaardigheden met het oog op de ontwikkeling van
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nieuwe producten en diensten en het aanzienlijk verbeteren van bestaande producten en diensten op
het gebied medische technologie. Deze activiteiten zijn aan te merken als industrieel onderzoek als
bedoeld in artikel 25 van de AGVV. De toegestane steunintensiteit voor het gehele project bedraagt
65% op basis van artikel 25 AGVV, lid 4 sub b en lid 6 sub b. Er is sprake van samenwerking met MKB
bedrijven en betrokkenheid van kennisinstellingen en het verspreiden van kennis.
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 52,7% van de kosten uit uw begroting die voor subsidie in aanmerking komen, tot
een bedrag van maximaal € 3.350.000,-.
De begrote kosten die voor een subsidie in aanmerking komen, zijn: € 6.360.326,-.
Activiteiten TOPFIT Citizenlab Oost
Soort
Kosten
Verleende subsidie
kosten
begroting
Loonkosten
€ 5.406.426,- € 3.350.000,-:
Universiteit Twente: € 1.505.002,Kosten
€ 225.000,Saxion: € 918.386,gebruik
ROC van Twente: € 123.307,apparatuur
ZGT/Vitaal Twente: €194.017,TZA: € 50.249,Roessingh R&D: € 87.013,ZGT: € 17.366,Werkgeversvereniging Z&W Oost:
€ 20.013,Bewegen Werkt: € 0,Demcon: € 27.148,NDIX: € 73.961,Lang zult u wonen: € 28.699,IkKanWelzijn: € 66.130,GGD Twente: € 29.236,Menzis: € 18.273,Present Media: € 65.260,Insights: € 88.486,Technologiepartners nog te werven:
€ 37.454,-

Eventuele toelichting
Totale subsidiabele
kosten:
€ 6.360.326,Verleende steun is
€ 3.350.000 en
€ 500.000,- Regio
Twente is samen
€ 3.850.000,-. Dit is
60,5% steun (toegestane
steun is= 50%+ 15%
voor samenwerking en
kennisdeling)
De loonkosten en kosten
van derden bestaan uit
kosten van
onderzoekers, technici en
inzet van personeel die
zich met het project
bezig houden en zorgen
dat de resultaten
verwerkt worden tot een
Business model voor de
toekomst. Deze kosten
vallen onder artikel 25 lid
3 sub a, d en e.
Kosten gebruik
apparatuur vallen onder
artikel 25 lid 3 sub a van
de AGVV.

Kosten van
derden

€ 586.900,-

Totaal

€ 6.360.326,-
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Subsidiabel is de inkoopbtw die u niet terug kunt
vorderen
€ 3.350.000,-

De inkoop-btw die u of uw samenwerkingspartners niet terug kunnen krijgen zit in het subsidiebedrag
Inkoop-btw niet kunt teruggekregen kan worden van het BTW Compensatiefonds zijn kosten voor u en
uw samenwerkingspartners. 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.
Samenwerkingsverband
U bent één van de samenwerkingspartners in dit project en de penvoerder. 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.
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 en wordt. 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. 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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