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Geachte

,

Op 24 december 2019 ontvingen wij uw subsidieaanvraag. Op 6 mei en 9 juni 2020 heeft u op ons
verzoek een aanvulling op uw aanvraag en een gewijzigde begroting ingediend. U vraagt een subsidie van
€ 225.000,-. In deze brief leest u ons besluit.
U ontvangt een subsidie van maximaal € 225.000,Dat is de subsidie die wij u verlenen. U ontvangt de subsidie voor de uitvoering van 'Next Step 20202022, PSP 3.0'. Het Polymer Science Park (PSP) is een toonaangevend innovatiecentrum voor de
kunststoftechnologie, waarin het bedrijfsleven en kennispartners elkaar kunnen ontmoeten. U faciliteert,
voert projecten uit, stelt faciliteiten beschikbaar, speelt in op nieuwe ontwikkelingen, biedt een
(leer)werkplek aan studenten en starters en verzorgt opleidingen. U wilt hierin een rol van betekenis
blijven spelen, structureel los komen van overheidsfinanciering en een duurzame uitgangspositie
realiseren. Daarvoor moet een noodzakelijke snellere groei van projecten worden gerealiseerd. De focus
van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd ligt op de programmalijn ‘Plastic go circulair’ en
de daarmee samenhangende ondersteunende diensten. PSP wil sturend zijn op het thema Recycling.
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.
U ontvangt alvast een bedrag van € 202.500,De subsidie ontvangt u in een twee delen. Het eerste bedrag maken wij binnen vier weken over naar uw
bankrekeningnummer. Wij melden 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 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.
Dan voorkomt u dat wij de subsidie lager moeten vaststellen omdat u niet aan de voorwaarden heeft
voldaan.

Datum verzending
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Stuur uw eindverslag vóór 1 november 2021 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.
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
a. Opzetten van projecten/ programma’s op basis van een specifieke klantvraag (1 op 1) of een
subsidieproject/ programma (meerdere partners). Deze activiteiten zijn niet commercieel;
b. Accountmanagement: leden, bedrijven en kennispartners spreken minimaal twee keer per jaar over
wat er speelt, welke interesses er zijn en wat PSP voor ze kan doen, alsook het werven van nieuwe
leden en kennispartners;
c. New value case management: het opzetten van een nieuw consortia van bedrijven en kennispartners en

het opstellen van een goede value cases voor de beoogde ketensamenwerkingen;
d. Beheer van het cluster en faciliteiten: het beheer van de locatie (kantoorkosten en onderhoud
gebouw), accountancy en administratie, het beheer van de (test)faciliteiten (onderhoudskosten en
verzekering apparatuur).
Prestatie indicatoren
I. Groei van aantal deelnemers van 58 naar 65;
II. Groei van aantal kennispartners van 35 naar 40;
III. Groei van het aantal leads tot minimaal 200 leads, waarvan 165 nieuwe leads;
IV. 3 new value cases (ketenprojecten) en 2 nieuwe grotere projecten en programma’s (> €
50.000);
V. Toegekende projectfinanciering: € 750.000,-, waarvan een deel publiek en een deel privaat en
groei werkgelegenheid (fte’s): op dit moment niet in te schatten. Met behulp van uw nieuwe CRM
systeem rapporteert u ons zo goed mogelijk over de werkgelegenheidseffecten.
Buiten de scope van deze subsidie vallen deze beoogde prestaties die u wel aan ons wilt rapporteren:
VI. Het jaarlijks organiseren van een nieuwjaarcongres, waarin samen met leden (bedrijven en
kennisinstellingen) de projectresultaten worden gedeeld met een breder publiek. Verder wordt op
jaarbasis minimaal 5 keer een themabijeenkomst georganiseerd en wordt minimaal 1 keer op een
congres opgetreden als spreker. Verder wordt er in samenwerking met Kennispoort en Health
Innovation Park uit de regio Zwolle het XIC congres georganiseerd en organiseert u de
innovatielunch voorafgaand aan het regio Zwolle congres. Bovenop deze standaard aantal
bijeenkomsten wilt u op jaarbasis naar wens trainingen, cursussen en opleidingen geven;
VII. PR en Communicatie: jaarlijks minimaal 6 nieuwsbrieven, upgraden website en investeren in
korte filmpjes (voorbeeld cases).
Uw subsidieaanvraag is de basis van deze omschrijving. U voert de activiteiten uit in de subsidieperiode
van 24 december 2019 tot en met 31 juli 2021.
U draagt hiermee bij aan de coalitiedoelen van de provincie Overijssel voor een krachtige en circulaire
economie.
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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.
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. 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.
4. U dient vóór 1 november 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 vult in het formulier de verantwoording van de kosten in. Uit die kostenverantwoording blijken de
werkelijke kosten van de activiteiten waarvoor aan u subsidie is verleend en de werkelijke financiering
daarvan. Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u deze kosten heeft gemaakt.
Als u aan de voorwaarden van de subsidie heeft voldaan, ontvangt u 35,97% 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
- 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);
- de Algemene bepalingen en artikel 27 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.
Uw subsidie is toegestane staatssteun
De reden is dat de subsidie voldoet aan hoofdstuk 1 en artikel 27 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 activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt worden uitgevoerd in een clusterorganisatie;
- de subsidie wordt verleend aan een rechtspersoon die de clusterorganisatie aanstuurt;
- de toegang tot de panden, faciliteiten en activiteiten van het cluster open staan voor meerdere
gebruikers en op transparante en niet-discriminerende basis wordt verleend. Daarbij geldt dat
ondernemingen die tenminste 10% van de investeringskosten van het innovatiecluster hebben
gefinancierd, bevoorrechte toegang kunnen krijgen op gunstigere voorwaarden. Het financiële voordeel
van deze bevoorrechte toegang is niet meer dan de bijdrage van de onderneming in de
investeringskosten;
- de vergoedingen die voor het gebruik van de faciliteiten van het cluster en voor deelname aan de
activiteiten van het cluster worden berekend, vergelijkbaar zijn met de kosten ervan of de marktprijs;
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- de periode waarvoor u subsidie ontvangt niet meer dan 10 jaar is;
- de totale overheidsbijdrage, voor de activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt, niet meer bedraagt dan
50% van de in aanmerking komende kosten. 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 35,97% van de kosten uit uw begroting die voor subsidie in aanmerking komen, tot
een bedrag van maximaal € 225.000,-.
De kosten die voor een subsidie in aanmerking komen, zijn excl. BTW:
Activiteit 1 Opzetten van projecten/ programma’s (niet commercieel)
Soort kosten
Kosten begroting
Verleende
Loonkosten
€ 52.286
Kosten derden
€ 137.734
subtotaal
€ 190.020
Activiteit 2 Accountmanagement
Soort kosten
Kosten begroting
Verleende
Loonkosten
€ 10.463
Kosten derden
€ 45.000
subtotaal
€ 55.463
Activiteit 3 New value case management
Soort kosten
Kosten begroting
Verleende
Kosten derden
€ 55.417
subtotaal
€ 55.417
Activiteit 4
Soort kosten
Kosten begroting
Verleende
Kosten derden
€ 324.583
subtotaal
€ 324.583
Totaal
€ 625.483

subsidie

€ 68.354
subsidie

€ 19.951
subsidie
€ 19.935
subsidie
€ 116.760
€ 225.000

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 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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