Nadere Voorwaarden Staatssteun
Innovaties met maatschappelijke impact
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Tekst van de Voorwaarden
Overwegingen
De Stichting Brainport heeft op 19 januari 2018 een “Propositie Brainport Eindhoven voor
Regio-Enveloppe” (hierna: Propositie) aangeboden aan het kabinet om de economische
internationale positie van de Brainport regio te stimuleren. In deze Propositie staan de
projecten vermeld die voor financiering in aanmerking komen. Deze projecten zijn
onderscheiden in 3 lijnen: 1) onderscheidend voorzieningenaanbod, 2) aantrekken en
behouden talent en 3) innovaties met maatschappelijke impact.
2. Deze Propositie is nader uitgewerkt in de Regio Deal Brainport Eindhoven (hierna Regio
Deal). Deze Regio Deal bestaat uit een tweetal overeenkomsten:
• een bestuursovereenkomst tussen Rijk en gemeente Eindhoven
• een convenant tussen rijk enerzijds en de Stichting Brainport en Brainport Development
N.V. anderzijds.
1.
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3. In de bestuursovereenkomst zijn afspraken neergelegd over het overmaken van het geld
naar de gemeente Eindhoven bij wijze van decentralisatie-uitkering. De gemeente zet deze
bijdrage bij wijze van subsidie door naar Regiofonds Brainport BV Brainport BV. De
inhoudelijke toekenning van projectaanvragen ligt uitsluitend bij het bestuur van Regiofonds
Brainport BV (de Stichting Brainport);
4. Het College heeft bij besluit van 27 september 2018 een subsidie verstrekt aan Regiofonds
Brainport BV voor het uitvoeren van de Regiodeal.
5. Regiofonds Brainport BV heeft ten behoeve van de uitvoering van de Regio Deal Algemene
Voorwaarden en toetsingscriteria projecten Regio Deal Brainport Eindhoven (V7-181210)
opgesteld.
6. In deze Algemene Voorwaarden staat dat uitkeringen uit Regiofonds Brainport BV
verenigbaar moeten zijn met de staatssteunregels.
7. Een van de pijlers binnen de Regio Deal is “Innovaties met Maatschappelijke Impact”.
8. De activiteiten onder deze pijler die voor financiering vanuit Regiofonds Brainport BV in
aanmerking komen, kunnen breed worden ingevuld. Met de bijdrage uit Regiofonds
Brainport BV kunnen diverse afzonderlijke Projecten worden gefinancierd (binnen de kaders
en afspraken van de Regio Deal).
9. Regiofonds Brainport BV vindt het nodig om, ten behoeve van een optimaal bereik van de
doelstellingen van de Propositie, de financiering van die Projecten, daar waar sprake is van
staatssteun1, deze in overeenstemming te brengen met:
• de Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde
categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne
markt verenigbaar worden verklaard, Pb L 187/1 van 26 juni 2014;
• de Verordening (EG) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013
betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie op de-minimissteun, Pb L 352/1 van 24 december 2013;

Besluit Regiofonds Brainport BV
Regiofonds Brainport BV besluit de volgende Nadere Voorwaarden Innovaties met Maatschappelijke
Impact vast te stellen:
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
• Algemene Groepsvrijstellingsverordening: Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de
Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de
artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden
verklaard, Pb L 187/1 van 26 juni 2014;
• Algemene Voorwaarden: de door Regiofonds Brainport BV vastgestelde voorwaarden om
voor een uitkering uit Regiofonds Brainport BV in aanmerking te komen;
• College: het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven;
• De Minimisverordening: steun gebaseerd op Verordening (EG) Nr. 1407/2013 van de
Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108
1

Artikel 107 eerste lid van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie
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•

•
•
•
•

van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun, Pb L
352/1 van 24 december 2013;
De Regio Deal: Regio Deal Brainport Eindhoven, het convenant en de afspraken tussen de
Brainport Regio enerzijds en de Ministeries anderzijds over de uitvoering van de regioenveloppe;
Ministeries: de ministeries van LNV, EZK en BZK;
Nadere Voorwaarden: deze Nadere Voorwaarden Innovaties met Maatschappelijk
Impact;
Project: projecten zoals bedoeld in artikel 4 van deze Nadere Voorwaarden en die
worden gefinancierd met publieke financiering;
Projectplan: het projectplan zoals bedoeld in artikel 5 van deze Nadere Voorwaarden;

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1. De Algemene Voorwaarden blijven onverminderd van toepassing. Bij tegenstrijdigheden
tussen de Algemene Voorwaarden en deze Nadere Voorwaarden gelden de Algemene
Voorwaarden.
2. Bij onduidelijkheden of verschillen van interpretatie tussen de Algemene voorwaarden en de
Nadere Voorwaarden, is het oordeel over een juiste uitleg van deze regelingen uitsluitend
voorbehouden aan Regiofonds Brainport BV.
Artikel 3 Weigeringsgronden
1. Onverminderd de bepalingen in de Algemene Voorwaarden wordt een financiële bijdrage uit
de Regio Deal in ieder geval geweigerd en/of teruggevorderd indien:
a) de financiële bijdrage geen stimulerend effect heeft als bedoeld in artikel 6 van de
Algemene Groepsvrijstellingsverordening;
b) de aanvrager of de onderneming die het Project uitvoert ten tijde van de toekenning van
de financiële bijdrage een onderneming is die in financiële moeilijkheden verkeert, als
bedoeld in de Richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële
ondernemingen in moeilijkheden (2014/C249/01);
c) de projectaanvraag niet voldoet aan de voorwaarden zoals genoemd in de Algemene
Groepsvrijstellingsverordening of de De-Minimisverordening;
d) de aanvrager of de onderneming die het Project uitvoert op enigerlei wijze in strijd met
de Algemene Voorwaarden, algemeen aanvaarde rechtsbeginselen of wet- en
regelgeving handelt;
e) er jegens de projectaanvrager een bevel tot terugvordering is gedaan ingevolge een
(eerdere) beschikking van de Europese Commissie waarin de steun onrechtmatig en
onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt is verklaard.
Artikel 4 Doelonderneming, toepassingsgebied en wet- en regelgeving
1. Een financiële bijdrage uit de Regio Deal wordt uitsluitend toegekend aan de door
Regiofonds Brainport BV aangewezen partijen. Deze partij moet ervoor zorgen dat
individuele Projecten die zij met publieke middelen financiert in overeenstemming zijn met
wet- en regelgeving (waaronder begrepen Europese en nationale wet- en regelgeving op het
gebied van staatssteun), de Algemene Voorwaarden en deze Nadere Voorwaarden.
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Artikel 5 Het Projectplan
1. Aan het Project liggen ten grondslag:
a) een Projectplan waarin in ieder geval is opgenomen op welke wijze wordt voldaan aan de
vereisten in deze Nadere Voorwaarden, waaronder de vereisten op het gebied van het
staatssteunrecht;
b) een begroting en een businesscase van het Project.
2. Voordat de projectaanvrager een concreet Project start, dient hij het Projectplan ter
acceptatie voor te leggen aan Regiofonds Brainport BV. De reden hiervoor is, dat Regiofonds
Brainport BV het doelmatig vindt om voordat het Project start, de businesscase op voorhand
te toetsen op staatssteun.
Artikel 6 Vereisten
1. Onverminderd het bepaalde in de Algemene Voorwaarden, dient te worden voldaan aan de
volgende vereisten:
a) het Project wordt uitgevoerd in de Brainport Regio;
b) het Project is gericht op optimaal benutten van het innovatiepotentieel;
c) het Project voldoet aan het geheel van de volgende criteria:
• het Project draagt bij aan de doelstellingen van de Regiodeal;
• het Project heeft een of meer innovatieve aspecten;
• de businesscase van het Project is onderbouwd, rekening houdend met de aard van
de innovatie die wordt nagestreefd;
• het Projectplan heeft een voldoende inhoudelijke, financiële en juridische kwaliteit;
• het Project draagt bij aan duurzame ontwikkeling.
2. Onverminderd het eerste lid wordt, indien sprake is van staatssteun, om voor een financiële
bijdrage uit de Regio Deal in aanmerking te komen, voldaan aan een van de volgende
vereisten:
a) het Project is gericht op het verkrijgen van consultancydiensten en de aanvrager is een
MKB-onderneming, bedoeld in artikel 18 van de Algemene
Groepsvrijstellingsverordening;
b) het Project is gericht op het deelnemen aan beurzen en de aanvrager is een MKBonderneming, bedoeld in artikel 19 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening;
c) het Project is gericht op startende ondernemingen als bedoeld in artikel 22 van de
Algemene Groepsvrijstellingsverordening;
d) het Project is grotendeels gericht op industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling
of haalbaarheidsstudies als bedoeld in artikel 25, tweede lid van de Algemene
Groepsvrijstellingsverordening;
e) het Project is gericht op de bouw of het upgraden van onderzoeksinfrastructuur, bedoeld
in artikel 26 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening;
f) het Project is gericht op de bouw of het upgraden of de exploitatie van innovatieclusters,
bedoeld in artikel 27 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening;
g) het Project is gericht op innovatie en de aanvrager is een MKB-onderneming als bedoeld
in artikel 28 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening;
h) het Project is gericht op proces- of organisatie-innovatie als bedoeld in artikel 29 van de
Algemene Groepsvrijstellingsverordening;
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i)

het Project is gericht op opleiding als bedoeld in artikel 31 van de Algemene
Groepsvrijstellingsverordening.
3. Onverminderd het eerste lid wordt, indien sprake is van staatssteun en het Project niet
voldoet aan een van de vereisten in het tweede lid, slechts een financiële bijdrage uit de
Regio Deal verstrekt indien wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd in de DeMinimisverordening.
Artikel 7 Maximale hoogte financiële bijdrage Regio Deal per project of onderneming
1.
Het totaal van de financiële bijdrage per Project dan wel per onderneming bedraagt, in
geval sprake is van staatssteun, niet meer dan:
a)
op grond van de in artikel 4, tweede lid, genoemde vrijstellingen van de
Algemene Groepsvrijstellingsverordening is toegestaan, of
b)
op grond van de De Minimisverordening is toegestaan.
Artikel 8 Kosten die voor financiering uit de Regio Deal in aanmerking komen
1. Indien sprake is van staatssteun, zijn de kosten die voor vergoeding uit de Regio Deal in
aanmerking komen, financierbaar voor zover deze kosten passen binnen het betreffende
artikel van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, inclusief eventuele verhogingen (de
in aanmerking komende kosten als bedoeld in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening).
Artikel 9 Rapportage
1. Ondernemingen die voor financiering uit de Regiodeal in aanmerking komen zijn verplicht
mee te werken aan het verstrekken van informatie over het Project. Zij dienen Regiofonds
Brainport BV desgevraagd en te allen tijde in staat te stellen te voldoen aan de
rapportageverplichtingen aan de relevante autoriteiten.
Artikel 10 Inwerkingtreding
1. Deze Voorwaarden treedt in werking met ingang van de dag na de datum van vaststelling
door Regiofonds Brainport BV.
2. Regiofonds Brainport BV heeft de mogelijkheid om deze Nadere Voorwaarden eenzijdig te
wijzigen.
Artikel 11 Citeertitel
1. Deze Voorwaarden wordt aangehaald als: Nadere Voorwaarden Innovatieve met
Maatschappelijke Impact.
Vastgesteld door Regiofonds Brainport BV op 10-12-18
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