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Besluit van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland van 1 april 2014,
nr. 332806/332799 tot wijziging van de
Uitvoeringsregeling subsidie Techno
logische Milieu Innovatie Noord-Holland
2014.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
Overwegende dat het gewenst is om de Uitvoe
ringsregeling subsidie Technologische Milieu
Innovatie Noord-Holland 2014 op enkele punten
te wijzigen;
Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidie
verordening Noord-Holland 2011;

Besluiten:
Artikel I
De Uitvoeringsregeling subsidie Technologische
Milieu Innovatie Noord-Holland 2014 wordt als
volgt gewijzigd:
A
Artikel 5 vervalt.
B
Artikel 6, komt te luiden:
Artikel 6
Het subsidieplafond bedraagt € 1.800.000,-.
C
Artikel 7 komt te luiden:
Artikel 7
1	Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend
indien deze voor 1 april 2015 is ontvangen.
2	Een aanvraag om subsidie wordt ingediend
met een door gedeputeerde staten vastgesteld
formulier.
3	Een aanvraag om subsidie wordt niet in
behandeling genomen indien:
a	met de uitvoering is gestart voordat de
aanvraag is ontvangen;
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b	de aanvraag buiten de in het eerste lid
genoemde periode is ontvangen.
D
Artikel 10, eerste lid, onder a, komt te luiden:
a loonkosten;
1°	loonkosten van het bij de uitvoering van het
project direct betrokken personeel, berekend
op basis van het brutoloon volgens de loon
staat van de betrokken medewerkers, ver
hoogd met de wettelijke dan wel op grond van
een collectieve arbeidsovereenkomst ver
schuldigde opslagen voor sociale lasten, met
dien verstande dat wordt uitgegaan van 1650
productieve uren per jaar bij een voltijds
dienstverband van 40 uren;
2°	algemene indirecte kosten, gerelateerd aan
de loonkosten en gebaseerd op de werkelijke
kosten van de uitgevoerde activiteit, volgens
een bij de aanvraag om subsidie overgelegde
berekeningsmethodiek.
E
Artikel 10, eerste lid, onder f, komt te luiden:
f	reis- en verblijfskosten voor binnenlandse en
buitenlandse reizen;
F
Artikel 12, onderdeel d, komt te luiden:
d	in het projectdossier navolgende gegevens op
te nemen:
1º	alle op de activiteit betrekking hebbende
relevante documenten waaronder origi
nele facturen, declaraties, bestellingen,
orderbewijzen;
2º	alle betalingsbewijzen die betrekking
hebben op de hiervoor genoemde factu
ren;
3º	alle uitgeoefende en uit te oefenen
rechten jegens debiteuren en nagekomen
en na te komen verplichtingen jegens
crediteuren betreffende de activiteit;
4º	een urenadministratie en een gedocu
menteerde berekening van de gehan
teerde uurtarieven voor zover er loon
kosten of arbeidskosten aan de activiteit
worden toegerekend;
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5º	bewijzen van op de activiteit betrekking
hebbende promotie en publiciteitsuitin
gen voor zover er kosten voor promotie en
publiciteit aan de activiteit worden toe
gerekend;
6º	de aansluiting tussen de projectadmini
stratie en de voortgangsverslagen;
7º	de tijdsplanning van de activiteit;
8º	op verzoek van gedeputeerde staten
overige gegevens betreffende de admini
stratie van de activiteit.

Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de
dag na de datum van uitgifte van het provinciaal
blad waarin het wordt geplaatst.
Haarlem, 1 april 2014.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
J.W. Remkes, voorzitter.
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris
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Integrale tekst na wijziging:
Uitvoeringsregeling subsidie Technologische
Milieu Innovatie Noord-Holland 2014
Artikel 1
In deze uitvoeringsregeling wordt verstaan
onder:
a	algemene groepsvrijstellingsverordening:
Verordening (EG) Nr. 800/2008 van de
Commissie van 6 augustus 2008 waarbij
bepaalde categorieën steun op grond van de
artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de
gemeenschappelijke markt verenigbaar
worden verklaard;
b	kleine onderneming: onderneming met
minder dan 50 werknemers en waarvan de
jaaromzet of het balanstotaal niet hoger is
dan 10 miljoen euro;
c	middelgrote onderneming: onderneming
met minder dan 250 werknemers en met een
jaaromzet van maximaal 50 miljoen euro of
een jaarlijks balanstotaal van maximaal 43
miljoen euro
Artikel 2
Subsidie kan worden verstrekt voor een onder
zoeks- en ontwikkelingsproject dat valt binnen
de categorie experimentele ontwikkeling als
bedoeld in artikel 30, vierde lid, van de algemene
groepsvrijstellingsverordening, gericht op
energiebesparing in gebouwen, hernieuwbare
grondstoffen of opwekking van duurzame
energie.
Artikel 3
1	Subsidie kan worden verstrekt aan
individuele kleine en middelgrote
ondernemingen.
2	Subsidie wordt niet verstrekt aan:
a	ondernemingen in moeilijkheden als
bedoeld in paragraaf 2.1 van de Commu
nautaire richtsnoeren inzake reddingsen herstructureringssteun aan onder
nemingen in moeilijkheden (PbEU,
2004/C 244/02);
b	ondernemingen ten aanzien waarvan er
een uitstaand bevel tot terugvordering is
ingevolge een eerdere beschikking van de
Commissie waarin de steun onrechtmatig
en onverenigbaar met de gemeenschappe
lijke markt is verklaard.
Artikel 4
Subsidies van minder dan € 20.000,- worden niet
verstrekt.
Artikel 5
Vervallen.
Artikel 6
Het subsidieplafond bedraagt € 1.800.000,-.
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Artikel 7
1	Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend
indien deze voor 1 april 2015 is ontvangen.
2	Een aanvraag om subsidie wordt ingediend
met een door gedeputeerde staten vastgesteld
formulier.
3	Een aanvraag om subsidie wordt niet in
behandeling genomen indien:
a	met de uitvoering is gestart voordat de
aanvraag is ontvangen;
b	de aanvraag buiten de in het eerste lid
genoemde periode is ontvangen.
Artikel 8
1	Aanvragen om subsidie worden behandeld op
volgorde van ontvangst.
2	Wanneer een aanvrager op grond van artikel
4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de
gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te
vullen, geldt als datum van ontvangst van de
aanvraag, de datum waarop de aanvraag is
aangevuld.
3	Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag
worden ontvangen en door honorering van
deze aanvragen het subsidieplafond wordt
overschreden, wordt de aanvraag met de
hoogste projectkosten als eerste in behande
ling genomen.
4	Gedeputeerde staten beslissen binnen 13
weken na ontvangst van de aanvraag om
subsidie.
Artikel 9
Subsidie wordt geweigerd indien:
a	aan de aanvrager reeds tweemaal op basis
van deze uitvoeringsregeling subsidie is ver
strekt;
b	er voor dezelfde activiteit door de Commissie
van de Europese Gemeenschappen reeds sub
sidie is verstrekt;
c	de activiteit niet in de provincie Noord-Holland
uitgevoerd wordt;
d	de activiteit naar het oordeel van gedepu
teerde staten technisch en financieel niet
haalbaar is.
Artikel 10
1	Als subsidiabele kosten worden uitsluitend de
volgende rechtstreeks aan het project toe te
rekenen en door de subsidieontvanger vóór
1 juli 2015 gemaakte en betaalde kosten in
aanmerking genomen:
a	loonkosten;
		
1°	loonkosten van het bij de uitvoering
van het project direct betrokken
personeel, berekend op basis van het
brutoloon volgens de loonstaat van de
betrokken medewerkers, verhoogd
met de wettelijke dan wel op grond
van een collectieve arbeidsovereen
komst verschuldigde opslagen voor
sociale lasten, met dien verstande dat
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wordt uitgegaan van 1650 productieve
uren per jaar bij een voltijds dienst
verband van 40 uren;
		
2°	algemene indirecte kosten, gerela
teerd aan de loonkosten en gebaseerd
op de werkelijke kosten van de uit
gevoerde activiteit, volgens een bij de
aanvraag om subsidie overgelegde
berekeningsmethodiek.
b	kosten ten behoeve van promotie en
publiciteit;
c	kosten van het gebruik voor het project
van machines en apparatuur die in het
bezit zijn van een deelnemer aan het
kennisproject of van derden, gebaseerd op
de objectief aangetoonde actuele markt
waarde, blijkend uit bij de aanvraag om
subsidievaststelling gevoegde gegevens en
bescheiden;
d	kosten van verbruikte materialen en
hulpmiddelen, gebaseerd op historische
aanschafprijzen;
e	kosten voor financiële transacties, finan
cieel juridische diensten, patenten en
bankkosten, met uitzondering van debet
rente, boetes, financiële sancties en
gerechtskosten;
f	reis- en verblijfskosten voor binnenlandse
en buitenlandse reizen;
g	andere aan derden verschuldigde kosten;
2	Indien geen loonkosten worden gemaakt als
bedoeld in het eerste lid, onder a, maar des
niettemin als bijdrage in natura arbeid ten
behoeve van het project wordt verricht,
worden de subsidiabele kosten berekend door
het aantal uren dat de deelnemers aan het
project ten behoeve van deze activiteiten
hebben gemaakt te vermenigvuldigen met
een vast uurtarief van € 35.
3	De in het eerste en tweede lid genoemde
kosten zijn slechts toe te rekenen aan het
project voor zover zij naar het oordeel van
gedeputeerde staten proportioneel en doel
matig zijn.
4	Inkomsten of opbrengsten die direct voort
vloeien uit het uitvoeren van de activiteit
worden in mindering gebracht op de subsi
die.
5	Onverminderd het eerste lid komen de kosten
van de controle van de accountant voor de
verantwoording van de subsidie in aanmer
king voor subsidie indien deze gemaakt en
betaald worden na de einddatum van de
activiteit en voor 1 oktober 2015.
Artikel 11
1	Indien de aanvrager om subsidie een middel
grote onderneming is bedraagt de subsidie
25% van de subsidiabele kosten tot maximaal
€ 200.000,-.
2	Indien de aanvrager om subsidie een kleine
onderneming is bedraagt de subsidie 30% van
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de subsidiabele kosten tot maximaal
€ 200.000,-.
3	Indien door bestuursorganen van het Rijk,
een provincie of een gemeente voor de activi
teit een subsidie is verstrekt, wordt de subsi
die zodanig berekend dat de totale subsidie
voor de activiteit niet meer bedraagt dan het
toegestane steunpercentage als bedoeld in
artikel 31 vierde lid, van de algemene groeps
vrijstellingsverordening.
Artikel 12
De subsidieontvanger is verplicht om:
a	indien er kosten opgevoerd worden voor
promotie en publiciteit, de promotie en
publiciteitsuitingen te laten voldoen aan de
voorwaarden van artikel 9 van verordening
1828/2006 van de Europese Unie;
b	het logo of de naam van de provincie NoordHolland op alle publiciteitsuitingen te
plaatsen die betrekking hebben op de gesubsi
dieerde activiteit;
c	een overzichtelijke financiële en inhoudelijke
projectadministratie te voeren en hiervan een
volledig projectdossier bij te houden;
d	in het projectdossier navolgende gegevens op
te nemen:
1º	alle op de activiteit betrekking hebbende
relevante documenten waaronder origi
nele facturen, declaraties, bestellingen,
orderbewijzen;
2º	alle betalingsbewijzen die betrekking
hebben op de hiervoor genoemde fac
turen;
3º	alle uitgeoefende en uit te oefenen
rechten jegens debiteuren en nagekomen
en na te komen verplichtingen jegens
crediteuren betreffende de activiteit;
4º	een urenadministratie en een gedocumen
teerde berekening van de gehanteerde
uurtarieven voor zover er loonkosten of
arbeidskosten aan de activiteit worden
toegerekend;
5º	bewijzen van op de activiteit betrekking
hebbende promotie en publiciteitsuitin
gen voor zover er kosten voor promotie en
publiciteit aan de activiteit worden toe
gerekend;
6º	de aansluiting tussen de projectadmini
stratie en de voortgangsverslagen;
7º	de tijdsplanning van de activiteit;
8º	op verzoek van gedeputeerde staten
overige gegevens betreffende de admini
stratie van de activiteit.
e	het projectdossier ten minste tot en met
31 december 2020 te bewaren.
f	te allen tijde medewerking te verlenen aan
een door gedeputeerde staten, de Audit
autoriteit, de Certificerende autoriteit, de
auditdienst van de Europese Commissie, de
Europese Rekenkamer, de Algemene reken
kamer of het Europees Bureau voor fraude
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bestrijding uit te voeren controle en evaluatie
van de activiteit, daarin begrepen onderzoek
of controle ter plaats van uitvoering van de
activiteit.
g	op verzoek van gedeputeerde staten inzage te
verlenen in de projectadministratie en
inlichtingen te verstrekken die redelijkerwijs
van belang kunnen zijn voor de beoordeling
van de rechtmatigheid en doelmatigheid van
de besteding van de subsidie.
h	Subsidieontvanger is verplicht na start van de
activiteit iedere zes maanden een voortgangs
rapportage in te dienen op een door gedepu
teerde staten vastgesteld formulier.
Artikel 13
1	Een aanvraag tot vaststelling wordt binnen
13 weken na voltooiing van de activiteit en
uiterlijk 1 oktober 2015 ingediend.
2	De aanvraag tot vaststelling wordt ingediend
op een door gedeputeerde staten vastgesteld
formulier.
3	Gedeputeerde staten beslissen binnen
13 weken na ontvangst van de aanvraag tot
vaststelling van de subsidie.
Artikel 14
1	Deze regeling treedt in werking met ingang
van de dag na de datum van uitgifte van het
provinciaal blad waarin zij is geplaatst.
2	Deze regeling vervalt op 1 januari 2016.
3	Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoe
ringsregeling subsidie Technologische Milieu
Innovatie Noord-Holland 2014.
Haarlem, 1 april 2014.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
J.W. Remkes, voorzitter.
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
Uitgegeven op 4 april 2014.
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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