Nadere voorwaarden staatssteun
Algemeen
U hebt een aanvraag gedaan voor een bijdrage uit het Regiofonds Brainport B.V. (Regiofonds). Het
Regiofonds heeft deze bijdrage toegekend.
Voordat tot betaling van de bijdrage kan worden overgegaan, dient ervoor gezorgd te worden dat de
bijdrage staatssteunproof is. Dit is nodig omdat de gelden uit het Regiofonds afkomstig zijn van de
overheid.
Uw project komt in aanmerking voor een vrijstelling onder de Algemene
Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). In deze Europese regeling staan de voorwaarden waar u aan
moet voldoen om aanspraak te maken en kunnen blijven maken op uitkeringen uit het Regiofonds.
Deze voorwaarden uit de AGVV gelden uiteraard naast de voorwaarden die het Regiofonds in het
toekenningsbesluit heeft gesteld.

Kennisgeving
Uw project dient ter kennis worden gebracht aan de Europese Commissie (kennisgeving). Het
Regiofonds kan pas tot uitkering over gaan indien die kennisgeving is gedaan.
U dient het Regiofonds informatie te verschaffen om die kennisgeving te kunnen doen. Indien het
Regiofonds nadere informatie van u nodig heeft, zal het Regiofonds in dat geval contact met u
opnemen.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de informatie ligt bij U.
Deze kennisgeving dient binnen 20 werkdagen na het toekenningsbesluit te zijn ingediend. Wij
adviseren u dan ook om ons de gevraagde informatie zo spoedig mogelijk te verschaffen.

Voortgangsrapportage
U dient jaarlijks voor een voorgangsrapportage in te dienen (uiterlijk 1 februari van ieder
kalenderjaar). In deze voortgangsrapportage geeft u een terug- en vooruitblik op de verrichte en nog
te verrichten activiteiten en de daarbij behorende financiën. Wij beoordelen daarbij ook in hoeverre
u (nog) aan de voorwaarden van de AGVV voldoet.

Voorwaarden vrijstelling
Hieronder wordt voor de vrijstellingen die vallen onder de categorie sport en de categorie cultuur de
voorwaarden vermeld. Het gaat om de belangrijkste voorwaarden. De volledige voorwaarden kunt u
in de tekst van de AGVV terugvinden.
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Vrijstelling cultuur
De kosten die voor financiering in aanmerking komen zijn:
Voor investeringssteun:
•

•
•

•

•

kosten voor de bouw, modernisering, verwerving, instandhouding of verbetering van
infrastructuur, indien jaarlijks ten minste 80 % van de tijd- of ruimtecapaciteit voor culturele
doeleinden wordt gebruikt;
kosten voor de verwerving, met inbegrip van huur, eigendomsoverdracht of fysieke
verplaatsing van cultureel erfgoed;
kosten voor bescherming, instandhouding, restauratie en herstel van materieel en
immaterieel cultureel erfgoed, met inbegrip van bijkomende kosten voor de opslag onder
geschikte omstandigheden, speciale uitrusting, materialen en de kosten voor documentatie,
onderzoek, digitalisering en publicatie;
kosten om cultureel erfgoed beter toegankelijk te maken voor het publiek, met inbegrip van
kosten voor digitalisering en andere nieuwe technologieën, kosten om de toegankelijkheid te
verbeteren voor mensen met speciale behoeften (met name hellingbanen en liften voor
mensen met een handicap, aanduidingen in braille en voel- en tastobjecten in musea) en
kosten om de culturele diversiteit ten aanzien van presentaties, programma's en bezoekers
te bevorderen;
kosten voor culturele projecten en activiteiten, samenwerkings- en
uitwisselingsprogramma's en -beurzen, met inbegrip van kosten voor selectieprocedures,
promotiekosten en kosten die rechtstreeks uit het project voortvloeien.

Voor exploitatiesteun:
•

•

•

•

de kosten van de culturele instelling of erfgoedlocatie in verband met vaste of tijdelijke
activiteiten, waaronder tentoonstellingen, uitvoeringen en evenementen en vergelijkbare
culturele activiteiten die plaatsvinden in het kader van hun normale activiteiten;
kosten van culturele en artistieke educatie en van de bewustmaking van het belang van de
bescherming en bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen via educatieve
programma's en bewustmakingscampagnes voor het grote publiek, onder meer door middel
van nieuwe technologieën;
kosten om de locaties en activiteiten van culturele instellingen of erfgoedlocaties beter
toegankelijk te maken voor het publiek, met inbegrip van kosten voor digitalisering en het
gebruik van nieuwe technologieën, alsmede kosten om de toegankelijkheid te verbeteren
voor mensen met een handicap;
exploitatiekosten die rechtstreeks verband houden met het culturele project of de culturele
activiteit, zoals het huren of leasen van vastgoed en culturele locaties, reiskosten, materialen
en leveranties die rechtstreeks verband houden met het culturele project of de culturele
activiteit, architectonische structuren voor tentoonstellingen en podia, de ontlening, huur en
afschrijving van werktuigen, software en uitrusting, kosten voor toegangsrechten tot
auteursrechtelijk beschermde werken en andere verwante door intellectueleeigendomsrechten beschermde content, promotiekosten en kosten die rechtstreeks
voortvloeien uit het project of de activiteit. Afschrijvingslasten en financieringskosten komen
alleen in aanmerking indien deze niet werden gedekt door investeringssteun;
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•
•

kosten voor personeel dat werkt voor de culturele instelling, de erfgoedlocatie of een
project;
kosten voor advies- en ondersteuningsdiensten geleverd door externe consultants en
dienstverrichters, die rechtstreeks voortvloeien uit het project.

In het geval van investeringssteun is het steunbedrag niet hoger dan het verschil tussen de in
aanmerking komende kosten en de exploitatiewinst van de investering. De exploitant van de
infrastructuur mag een redelijke winst behouden over de betrokken periode.
In het geval van exploitatiesteun is het steunbedrag niet hoger dan wat nodig is om de
exploitatietekorten plus een redelijke winst over de betrokken periode te dekken. Dit wordt geborgd
vooraf op basis van redelijke prognoses, of via een terugvorderingsmechanisme.

Vrijstelling sportinfrastructuur
De belangrijkste voorwaarden voor de vrijstelling voor investeringen in sportinfrastructuur zijn:
•

•
•

•

•

•

•

Toegang tot de sportinfrastructuur of multifunctionele recreatieve infrastructuur staat open
voor meerdere gebruikers en wordt op transparante en niet-discriminerende basis verleend.
Ondernemingen die ten minste 30 % van de investeringskosten van de infrastructuur hebben
gefinancierd, kunnen preferente toegang krijgen op gunstigere voorwaarden, mits die
voorwaarden publiek beschikbaar worden gesteld.
Indien sportinfrastructuur door profsportclubs wordt gebruikt, zorgen de lidstaten ervoor dat
de tariefvoorwaarden voor het gebruik ervan publiek beschikbaar worden gesteld.
Iedere concessie of iedere andere vorm van toewijzing aan een derde om de
sportinfrastructuur of multifunctionele recreatieve infrastructuur te bouwen, te
moderniseren en/of te exploiteren, vindt op open, transparante en niet-discriminerende
basis plaats, rekening houdende met de geldende aanbestedingsregels.
Wat investeringssteun voor sportinfrastructuur en multifunctionele recreatieve
infrastructuur betreft, zijn de in aanmerking komende kosten de kosten voor investeringen in
materiële en immateriële activa.
Wat exploitatiesteun voor sportinfrastructuur betreft, zijn de in aanmerking komende kosten
de exploitatiekosten van de met de infrastructuur geboden dienstverlening. Die
exploitatiekosten omvatten kosten zoals personeelskosten, kosten voor materialen,
uitbestede diensten, communicatie, energie, onderhoud, huur, administratie, doch niet
afschrijvingslasten en financieringskosten indien deze zijn gedekt door investeringssteun.
Wat investeringssteun voor sportinfrastructuur en multifunctionele recreatieve
infrastructuur betreft, is het steunbedrag niet hoger dan het verschil tussen de in
aanmerking komende kosten en de exploitatiewinst van de investering. De exploitatiewinst
wordt in mindering gebracht op de in aanmerking komende kosten, hetzij vooraf op basis van
redelijke prognoses, hetzij via een terugvorderingsmechanisme.
Wat exploitatiesteun voor sportinfrastructuur betreft, is het steunbedrag niet hoger dan de
exploitatietekorten over de betrokken periode. Dit wordt geborgd vooraf op basis van
redelijke prognoses, of via een terugvorderingsmechanisme.
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Terugvordering
Het niet voldoen aan de voorwaarden van de AGVV kan ertoe leiden dat u de uitkeringen uit het
Regiofonds moet terugbetalen. Het is dan ook voor de voortgang van het project uitermate
belangrijk dat u de informatie die U het Regiofonds verstrekt met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid samenstelt. En dat U zich zult houden aan de voorwaarden die in de AGVV staan.
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