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Geachte heer Dercksen,
Bijgaand treft u de beantwoording van uw vragen betreffende een aantal dossiers uit het subsidieregister.

Toelichting:
De Provincie Utrecht publiceert periodiek het subsidieregister. Hierin staan de door de Provincie Utrecht
verstrekte subsidies met de naam van de aanvrager, de projectnaam en de subsidie bedragen. De fractie van
de Partij voor de Vrijheid is altijd kritisch op het verlenen van subsidies en in het kader van haar controlerende
taak heeft zij onderzoek gedaan naar de verleende subsidies over 2020 en 2021. Het valt op dat er in het
subsidieregister geen reden voor het verstrekken van de subsidies staan vermeld en geen doelstellingen die
behaald zouden moeten worden.
De PW fractie maakte een korte selectie van wat opvallende subsidies en heeft de navolgende vragen.

1.

Wilt u van onderstaande selectie van subsidie verleningen de aanvraag en het toekenningsbesluit aan
ons willen toezenden? Zo neen, waarom niet
Antwoord:
In bijlage 1 zijn de aanvraag en het toekenningsbesluit van de geselecteerde subsidieverleningen
bijgevoegd.
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2.

Van onderstaande selectie subsidieverleningen ook de reden van toekenning en de te behalen
doelstellingen / prestaties willen verstrekken?
Antwoord:
In bijlage 2 is per subsidieverlening de reden van toekennen en de te behalen doelstellingen toegelicht.
Verder maken wij u er op attent dat het begrip prestatie niet gebruikelijk is om te hanteren binnen het
subsidieproces. Dit heeft te maken met het onderscheid tussen een overheidsopdracht en een
subsidie. Op overheidsopdrachten is het aanbestedingsrecht van toepassing, op subsidies niet. Eén
van de kenmerken die een overheidsopdracht onderscheidt van een subsidie is in hoeverre er sprake
is van een (afdwingbare) tegenprestatie. Een subsidie kenmerkt zich door het stimuleren van bepaalde
activiteiten, zonder dat er sprake is van een (afdwingbare) tegenprestatie. Om te voorkomen dat door
een rechter wordt geoordeeld dat een subsidie als een overheidsopdracht aangemerkt moet worden,
waarop het aanbestedingsrecht van toepassing is, wordt het gebruik van termen als prestatie bij
voorkeur vermeden bij subsidies. Bij subsidies worden in de subsidietoekenningen de activiteiten
benoemd waarvoor de subsidie wordt verleend en worden er realisatie-indicatoren opgenomen aan de
hand waarvan kan worden beoordeeld in hoeverre de activiteiten ook zijn verricht. Indien de activiteiten
niet zijn verricht, kan, afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van het geval, de subsidie geheel of
gedeeltelijk worden teruggevorderd. Subsidie kan eveneens worden teruggevorderd als sprake is van
lagere werkelijke kosten dan toegekend bij die subsidies die mede worden vastgesteld op basis van
een financiële verantwoording.

3.

Zijn van deze subsidieverleningen ook al bekend of de beoogde doelstellingen / prestaties ook
daadwerkelijk al zijn behaald? Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
In bijlage 2 is, voor zover beschikbaar, per subsidieverlening aangegeven in hoeverre de beoogde
doelstellingen ook daadwerkelijk zijn behaald.

4.

Als de doelstellingen I prestaties nog niet bekend zijn, wanneer dan wel en wilt u die alsnog aan ons
toezenden? Zo neen, waarom niet?
Antwoord:
Drie projecten uit bijlage 2 zijn nog niet gerealiseerd. Indien wordt vastgesteld dat niet of deels aan de
realisatie-indicatoren is voldaan dan zullen we u daar te zijner tijd over informeren.

5.

Op welke wijze controleert GS de subsidievoorwaarden, doelstellingen en prestaties?
Antwoord:
Bij het verstrekken en het verantwoorden van subsidies zijn de voorwaarden van de Algemene
Subsidieverordening Provincie Utrecht van toepassing en voor zover aan de orde tevens die van de
nadere subsidieregeling. Conform het Rijkssubsidiekader is sprake van een getrapte
verantwoordingssystematiek waarbij in principe:
subsidies tot€ 25.000,- bij verlening direct worden vastgesteld;
subsidies tussen€ 25.000 en€ 125.000,- op basis van een activiteitenverantwoording worden
vastgesteld;
subsidies vanaf€ 125.000,- worden vastgesteld op basis van een financieel verslag met
controleverklaring en een activiteitenverantwoording.
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Op basis van het soort risicoprofiel van de subsidieregeling worden er conform de beleidsregel Toezicht
en Naleving statistische steekproeven (deelwaarnemingen) uitgevoerd op aanvragen die zijn ingediend
vanaf 1 april 2022 (ingangsdatum nieuwe ASV). Bij risico hoog 1 op 5 dossiers, bij risico midden 1 op 10
dossiers en bij risico laag 1 op 20 dossiers. Bij de steekproeven wordt gecheckt of de gevraagde activiteit
daadwerkelijk verricht is.

Op de POP3 projecten zijn niet de voorwaarden van de AsvpU van toepassing maar specifieke Europese
voorwaarden. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door een POP3 subsidieteam. Daar worden ook de
subsidievoorwaarden, de doelstellingen en de meetbare output zoals opgenomen in de
verleningsbeschikking gecontroleerd. Elk procesdeel wordt gecontroleerd door RVO, waarbij haar akkoord
is vereist voordat GS een handtekening zet (laat zetten).
RVO voert steekproeven uit, zo ook de Audit Dienst Rijk.
Inzet en werkzaamheden op POP3 door RVO liggen vast in een jaarlijkse prestatieovereenkomst tussen
RVO en de Provincie.

6.

In hoeveel en welke gevallen van alle verleende subsidies in 2020 en 2021 zijn de doelstellingen en
prestaties niet gehaald en zijn er subsidie bedragen terug gevorderd?
Antwoord:
In het huidige subsidiesysteem wordt de reden van lagere toekenning niet vastgelegd. Om deze reden is
het dus ook niet mogelijk om hierover te rapporteren. Binnen het nieuwe subsidiesysteem dat thans wordt
ontwikkeld wordt dit straks wel mogelijk. Uit ervaring is het beeld van het subsidieteam dat het merendeel
van de lagere vaststellingen wordt veroorzaakt door lagere werkelijke kosten. In 2020 en 2021 is
respectievelijk€ 1,6 miljoen en€ 5, 7 miljoen lager vastgesteld dan verleend. Het kan hier verleningen
betreffen uit eerdere jaren dan 2020 en 2021. Het verschil tussen de omvang van terugvordering tussen
2020 en 2021 wordt grotendeels verklaard door lagere vaststelling van twee grote mobiliteitssubsidies en
één grote AVP-subsidie als gevolg van lagere werkelijke kosten en door één EBU-subsidie die lager is
vastgesteld vanwege voortijdige beëindiging van de activiteiten. Bij POP3-projecten uit 2020 en 2021 zijn
er geen reeds vastgestelde projecten waarbij de doelstellingen niet zijn gehaald en waar om die reden
subsidiebedragen zijn teruggevorderd.

7.

De fractie van de PW heeft in het verleden meermalen aandacht gevraagd voor en de kosten van het
verwijderen van windmolen fundaties. U subsidieerde voor bijna 400.000 euro onderzoek daarna. Wilt u
de uitkomsten van die onderzoeken met PS delen. Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
Tot op heden zijn twee projecten aan High Five Solutions verleend in het kader van het verwijderen van
windmolenfundaties. Het betreft een haalbaarheidsonderzoek (subsidie: € 19.920 in plaats van de door u
aangehaalde€ 199.200) en een R&D-samenwerkingsproject (subsidie:€ 183.343) dus voor in totaal€
203.263,- in plaats van de door u aangehaalde€ 400.000,-. Wij zijn door High Five erover geïnformeerd
dat het haalbaarheidsonderzoek inmiddels is afgerond waarmee zij hebben voldaan aan de voorwaarden.
High Five is in de subsidieverlening niet gevraagd om het rapport aan ons toe te sturen en het is ook niet
in ons bezit en kunnen we daarom niet aan u verstrekken. De reden hiervan is dat deze subsidie gezien
de geringe omvang van€ 19.920,- bij verlening direct wordt vastgesteld conform de getrapte
verantwoordingssystematiek zoals toegelicht in het antwoord op vraag 5.
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Bij de andere subsidie is geen sprake van een onderzoek. High Five Solutions heeft nog tot 1 juli 2022 de tijd
om een aanvraag tot vaststelling (met eindverantwoording) voor het R&D-samenwerkingsproject in te dienen.
Dit zal vervolgens inhoudelijk beoordeeld moeten worden. In bijlage 2 hebben wij voor beide subsidies de
realisatie-indicatoren beschreven. Als uit de beoordeling blijkt dat de realisatie-indicatoren niet of slechts
gedeeltelijk zijn gerealiseerd, zullen wij u hierover informeren.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Secretaris,.
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen
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Aanvraag subsidie: Agenda Vitaal Platteland
Uitvoeringsverordening subsidie Agenda Vitaal Platteland 2020

Inleiding
Met dit aanvraagformulier kunt u subsidie aanvragen.
Lees voor het invullen van dit aanvraagformulier de Uitvoeringsverordening, die op onze website bij het betreffende onderwerp is opgenomen onder ‘Wet en
Regelgeving’ en de Algemene Subsidieverordening provincie Utrecht goed door.
Voor het volledig invullen van dit formulier heeft u in ieder geval nodig:
Een e-mailadres om een afschrift van het formulier en een ontvangstbevestiging te kunnen ontvangen per e-mail;
Als u als intermediair de aanvraag indient een rechtsgeldige machtiging;
Bijlagen ter onderbouwing van uw aanvraag. In de onderstaande tabel staan de bijlagen genoemd die u moet bijvoegen bij uw aanvraag.

Bijlagen

MKB

Stichting of
vereniging

Publiekrechtelijk
Particulier
(bijv. gemeente)

Projectplan

✓

✓

✓

✓

Begroting

✓

✓

✓

✓

Bankafschrift (IBAN)

✓

✓

✓

✓

Uittreksel KvK (niet ouder dan 6
maanden)

✓

✓

Statuten & Oprichtingsakte

✓

✓

Financieel verslag

✓

✓

Machtigingsformulier

Indien van toepassing

Verklaring Belastingdienst

Indien van toepassing

Overeenkomsten mbt uitvoering

Indien van toepassing

Onderbouwing begroting

Indien beschikbaar

Status andere subsidie

Indien van toepassing

Topografische/kadastrale kaart

Bij uitvoeringsprojecten

Foto’s nul-situatie

Bij uitvoeringsprojecten

Voor een aantal van deze bijlagen zijn formats beschikbaar. Wij verzoeken u om deze bij voorkeur te gebruiken.
Begroting
Machtiging
Als de provincie tot subsidieverlening overgaat wordt uw naam met bijbehorend ontvangen subsidiebedrag opgenomen in de kwartaalrapportage op de provinciale
website.
Vragen of contact
Heeft u vragen bij het invullen van het formulier dan kunt u contact opnemen met de provincie Utrecht via e-mail naar subsidies@provincie-utrecht.nl of via
telefoonnummer 030-2589111.
Privacy
De provincie Utrecht vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Raadpleeg de Proclaimer als u wilt weten wat we met uw gegevens doen.
Onder welk artikel of paragraaf van de Uitvoeringsverordening vraagt u subsidie aan? artikel 4.2.1 leefbaarheid kleine kernen
Wordt de subsidieaanvraag ingediend namens een organisatie of namens een particulier?

Organisatie

Gegevens van de (hoofd)aanvrager
Naam van de organisatie

Stichting het Dorpshuis (de Stoof)

Rechtsvorm

Stichting

Kan de aanvrager de BTW verrekenen?

Nee

De BTW is subsidiabel, neem de BTW op in uw begroting.
U dient bij het onderdeel ‘Bijlagen’ een Verklaring van de belastingdienst bij te voegen dat BTW niet kan worden verrekend.
IBAN Bankrekeningnummer *
Ten name van

Stichting het Dorpshuis

Staat de organisatie ingeschreven bij de KvK?

Ja

Inschrijvingsnummer KvK

41118328

Postadres
Is sprake van een buitenlands adres?

Nee

Postcode

4247 EN Huisnummer

Straat

Koningin Wilhelminalaan

Plaats

Kedichem

20

Toevoeging

Is het bezoekadres hetzelfde als het postadres? Ja

Gegevens contactpersoon aanvrager
Aanspreektitel

Mevrouw

Voorletter(s)
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Functie

Algemeen bestuurslid

Telefoonnummer

06

E-mailadres

@live.com

E-mailadres (ter controle)

@live.com

Bent u een intermediair?

Nee

Is er sprake van een medeaanvrager?

Nee

Gegevens van het project
U dient de vragen kort en bondig te beantwoorden en niet alleen te verwijzen naar een bijlage. De antwoorden worden gebruikt in de beoordeling van uw aanvraag.
Naam van het project

De Stoof - Gezellig samen zijn

Startdatum van het project

01-12-2020

Einddatum van het project

01-06-2021

Totale projectkosten
Aan te vragen subsidiebedrag

Beschrijf de doelstelling en resultaten van het project in meetbare termen.
(maximaal 1.000 karakters)

260.000
65.000

De Stoof is begin jaren zeventig ontstaan als burgerinitiatief. Het is echt een
huis voor iedereen. Dat komt mede doordat we verder geen (!) voorzieningen
hebben in het dorp. De school gymt hier, het koor zingt, de yogagroep
oefent. We hebben een bibliotheek, gerund door vrijwilligers. Ook bij rouw en
trouw is het dorpshuis de centrale plek.
Als dorp en stichting zijn wij enorm trots dat we tot nu toe zonder subsidie
of inmenging van de overheid ons dorpshuis De Stoof in stand weten te
houden.
Door de jaren heen is het dorpshuis echter erg verouderd.
Waar onze toekomstplannen vragen om een welkom/fris huiskamergevoel
voor jong en oud, ademt het dorpshuis een sfeer van weleer, bruin café en
vergane glorie.
Tijden veranderen, nu De Stoof nog…
De doelstelling is dan ook: het zorgdragen dat ook de komende generatie
Kedichemers kunnen blijven samenkomen in De Stoof door het
dorpshuis te voorzien van een frisse look & feel

Beschrijf de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd en hoe deze
bijdragen aan de hierboven beschreven doelstelling.
(maximaal 1.500 karakters)

Het realiseren van een generatiebestendig dorpshuis waar jong en oud op
een prettige manier kan samenkomen.
De huidige knelpunten betrekken zich vooral op:
Geluidsproblemen - geluidsdemping is nodig zodat vooral ook de ouderen
doelgroep elkaar kunnen verstaan als het druk is in de stoof.

Ventilatie en airco - het huidige systeem moet vervangen vervangen worden.
Op dit moment bij drukte s het erg heet en daarom niet comfortabel.
Gedateerd interieur en inrichting. Doordat het uiterlijk niet uitnodigend is en
niet aan de behoefte van alle doelgroepen voldoet is er behoefte aan
verandering. Bijvoorbeeld: een stoel waar een ouder iemand comfortabel in
kan zitten om een potje te kaarten. Het ontbreken van een speelhoek voor
de allerkleinste onder ons.
et heeft niet de open gezellige sfeer wat een dorpshuis of dorpskamer zou
moeten hebben om een ieder zich thuis te laten voelen. Inventarisatie onder
dorpsgenoten heeft dit verduidelijkt maar ook bevestigd dat het huidige
voorkomen hen belet om vaker gebruik te maken van ons dorpshuis.
Gedateerd sanitair in zowel de foyer als het sanitair in de kleedkamers ( wc
en douche).
Buitenwerkzaamheden: Verven buitenkant en dak bedekking.
Beschrijf het tijdspad/de planning van uw project.
(maximaal 750 karakters)

Sanitair foyer en kleedkamer - okt-dec 2020 - subsidie geld Vijfheerenlanden
Demping plafond, ventilatie, dakbedekking en vloer: jan - maart - subsidie
Provincie Utrecht
Interieur schilderen - februari 2021 ( nadat plafond is gedaan en voordat de
nieuwe vloer erin gaat. ) - subsidie Vijfheerenlanden
Buiten verven mei en juni 2021 - subsidie Vijfheerenlanden

Onderbouw op welke manier uw activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt ten
goede komt aan de provincie Utrecht en/of haar ingezetenen.
(maximaal 1.000 karakters)

Toegankelijkheid te behouden en vergroten en een bredere doelgroep aan te
trekken en door nieuwe activiteiten te ontplooien om de maatschappelijke
functie van het dorpshuis nog belangrijker te maken dan dat deze al is.
Ter stimulatie en facilitatie om het verenigingsleven in bloei te houden.
En misschien nog wel het belangrijkste: het is gewoon heel hard nodig. Op
dit moment nodigt de Stoof niet uit om gezellig samen te zijn.
Alhoewel het project zich richt op alle doelgroepen binnen ons dorp willen
we ons met name richten op de ouderen in onze samenleving en de
interactie met de jeugd en jongere leeftijdsgroepen.
Ons dorp is sinds kort onderdeel van de gemeente Vijfheerenlanden. De
meeste bezoekers komen uit ons dorp maar we trekken ook bezoekers aan
van aangrenzende dorpen. Daarnaast bevind Kedichem zich in een
aantrekkelijke fiets route (Lingeroute) en wordt ons dorpshuis bezocht door
incidentele passanten.

Is het project waarvoor u subsidie aanvraagt een uitvoeringsproject?

Ja

Voeg een duidelijk leesbare topografische of kadastrale kaart bij met daarop gemarkeerd de locatie van het project en fotomateriaal waarop de nul-situatie is
vastgelegd.
Let op: de totale omvang van alle bijlagen die u bij deze aanvraag upload mag maximaal 20 MB bedragen.
Is dit hoger dan 20 MB dan kan de verzending mis gaan.
Wij adviseren u in dit geval grote bijlagen apart te mailen maar subsidies@provincie-utrecht.nl onder vermelding
van o.a het kenmerk dat u ontvangt in de ontvangstbevestiging na het verzenden van uw aanvraag.
Topografische/kadastrale kaart

76550874_5905596_Plattegrond_Kedichem_-_de_Stoof.PNG

Foto’s nul-situatie

76550874_5905597_16463212_302759430127206_4273834717079853860_o.jpg

Begroting
U moet een begroting als bijlage bij dit formulier meesturen. Op de voorlaatste pagina van dit formulier kunt u de begroting uploaden en als bijlage toevoegen.
Download de begroting van het project in het aangegeven format en vul deze in. Geef ook aan welk bedrag u als subsidie aanvraagt van de provincie Utrecht en welke
posten direct worden gedekt uit de subsidie. Geef in geval van sponsering of bijdrage van andere subsidieverstrekkers aan wat de status is van de toezegging. De
projectbegroting moet aan onderstaande voorwaarden voldoen:
De begroting is sluitend;
De opbouw van de verschillende bedragen is inzichtelijk;
Specificeer de bedragen en geef zo waar mogelijk weer in prijs x hoeveelheid en upload kopieën van de onderbouwende stukken (offertes inkoop);
Specificeer interne personeelskosten in uur x tarief en de opbouw van de uurtarieven. Maak hierbij gebruik van het format begroting voor de berekening van het
uurtarief;
Specificeer externe personeelskosten in uur x tarief en upload kopieën van de onderbouwende stukken (offertes inhuur);
Let op!
De subsidie mag niet minder bedragen dan € 1.000,-;

De volgende kosten zijn niet subsidiabel (zie artikel 12 lid 3 Algemene Subsidieverordening):
Vaste personeelslasten van de aanvrager;
De kosten van gebruik van ruimten, apparatuur en deskundigheid waarover de aanvrager permanent beschikt;
Andere kosten die behoren tot de normale exploitatielasten van de aanvrager die niet direct uitsluitend noodzakelijk zijn ten behoeve van de aanvraag
van subsidie;
De kosten van reguliere werkzaamheden van de aanvrager, onderhouds- of herstelwerkzaamheden.
Heeft u bewijsstukken ter onderbouwing van de begroting? Ja
Upload de onderbouwing op de pagina Bijlagen.

Overige vragen
Heeft u voor uw project ook vergunningen en/of ontheffingen nodig?

Nee

Treedt u op als onderneming in het subsidieproject?

Nee

Is voor de beschreven activiteiten in uw subsidieaanvraag ook subsidie aangevraagd of
verstrekt op grond van een (andere) subsidieregeling?

Ja

Wat is de status van de subsidie, bij wie is het aangevraagd en voor welk bedrag. Upload de Sanitair foyer en kleedkamer is reeds overgemaakt en gesubsidieerd
aanvraag of bevestiging van subsidie op de pagina Bijlagen.
door Gemeente Vijfheerenlanden
Zijn de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt al gestart?

Ja

Welke activiteiten zijn al gestart?

Zijn nu bezig met project planning en aannemer. Start werkzaamheden
begin november 2020.

BIJLAGEN
Upload hieronder de benodigde bijlagen.
De volgende bestandstypen kunt u uploaden: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, jpg, jpeg, gif, png, tif, tiff.
Let op: de totale omvang van alle bijlagen die u bij deze aanvraag upload mag maximaal 20 MB bedragen.
Is dit hoger dan 20 MB dan kan de verzending mis gaan.
Wij adviseren u in dit geval grote bijlagen apart te mailen maar subsidies@provincie-utrecht.nl onder vermelding
van o.a het kenmerk dat u ontvangt in de ontvangstbevestiging na het verzenden van uw aanvraag.

Bijlagen

MKB

Stichting of
vereniging

Publiekrechtelijk
Particulier
(bijv. gemeente)

Projectplan

✓

✓

✓

✓

Begroting

✓

✓

✓

✓

Bankafschrift (IBAN)

✓

✓

✓

✓

Uittreksel KvK (niet ouder dan 6
maanden)

✓

✓

Statuten & Oprichtingsakte

✓

✓

Financieel verslag

✓

✓

Machtigingsformulier

Indien van toepassing

Verklaring Belastingdienst

Indien van toepassing

Overeenkomsten mbt uitvoering

Indien van toepassing

Onderbouwing begroting

Indien beschikbaar

Status andere subsidie

Indien van toepassing

Bijlagen
Projectplan

76550874_5905598_16102020-_Format_projectbeschrijving_Utrecht-West_De_Stoof_Kedichem.docx

Begroting

76550874_5905599_Begroting_financiering_De_Stoof_Kedichem_16102020.xlsx

Bankafschrift

76550874_5905600_Screenshot_Internetbankieren_de_Stoof.PNG

Statuten & Oprichtingsakte

76550874_5905601_Statuten.pdf

Aanvullende bijlagen
Aanvullende bijlage 1

76550874_5905602_4725618.jpg

Aanvullende bijlage 2

76550874_5905603_16463212_302759430127206_4273834717079853860_o.jpg

Aanvullende bijlage 3

76550874_5905604_DgIGlf9WsAAwECN.jpg

Stuurt u in een aparte mail aanvullende bijlagen naar subsidies@provincieutrecht.nl?

Nee

Heeft u naar aanleiding van dit formulier nog vragen, opmerkingen of
aanvullingen?
(maximaal 1.000 karakters)

is inmiddels bij ons langs geweest om de boel met eigen
ogen te bekijken. Dit is de formele aanvraag.

Ondertekening en verklaring
De aanvrager verklaart:
alle gegevens in het aanvraagformulier en de bijlagen naar waarheid en beste weten te hebben verstrekt;
bekend te zijn met de bepaling van additionaliteit i) van de EU en daarnaar te handelen;
niet in surseance van betaling of in staat van faillissement te zijn;
bekend te zijn met en zich te houden aan de voorwaarden en verplichtingen zoals bepaald in de subsidievoorwaarden van de provincie Utrecht;
Datum ondertekening

16-10-2020

Plaats ondertekening

Kedichem

Naam ondertekenaar
Functie ondertekenaar

Algemeen bestuurslid - project manager De Stoof 2020

Handtekening

____________________
U kunt uw aanvraag nu verzenden. Na het verzenden ontvangt u van ons een e-mail met een kopie van dit formulier.
U moet deze kopie van dit formulier afdrukken en hierboven met de hand ondertekenen en inscannen.
Het ondertekende gescande formulier moet u dan per e-mail sturen aan: subsidies@provincie-utrecht.nl onder vermelding van het in de mail vermelde kenmerk. De
bijlagen hoeft u niet meer bij de mail te voegen.
Stuur uw formulier alleen ondertekend per post als sturen per e-mail niet lukt of kan.
Postadres:
Provincie Utrecht
t.a.v. Domein Bedrijfsvoering, team IJS
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

PROVINCIE:: UTRECHT

Stichting het Dorpshuis
T.a.v. mevrouw
Koningin Wilhelminalaan 20
4247 EN KEDICHEM

DATUM
NUMMER
UW E-MAIL VAN

8 december 2020
821BA9BF
16 oktober 2020

UW NUMMER
BIJLAGE

REFERENTIE
TELEFOONNUMMER
E-MAILADRES

1. Specificatie subsidiebedrag
2. Model bestuursverklaring
subsidieverantwoording provincie
Utrecht

Inkoop, juridische zaken en subsidies

TEAM

ONDERWERP

06 / 06 subsidies@provincie-utrecht.nl
Subsidieverlening

Geachte mevrouw
Met uw e-mail van 16 oktober 2020 heeft u bij ons college een aanvraag ingediend voor een subsidie tot een
bedrag van€ 65.000,- voor het project 'De Stoof- Gezellig samen zijn', in het kader van de
Uitvoeringsverordening subsidie Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht.
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Uitvoeringsverordening subsidie Agenda Vitaal Platteland provincie
Utrecht (UsVAP) en de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (AsvpU).
Subsidieverlening
Wij hebben vastgesteld dat uw aanvraag aan de criteria voldoet. Wij hebben daarom besloten u op grond van
artikel 4.2.1. leefbaarheid kleine kernen voor het genoemde project een subsidie te verlenen tot een bedrag van
maximaal€ 62.701,71. Dit is maximaal 25% van de totale subsidiabele kosten. In bijlage 1 wordt het verleende
subsidiebedrag verder toegelicht.
Deze projectsubsidie dient u aan te wenden voor de bekostiging van de activiteiten zoals is beschreven in uw
subsidieaanvraag, gedurende de periode van 1-12-2020 tot en met 1-06-2021.
Met betrekking tot deze activiteiten gelden de volgende realisatie-indicatoren:
•
Aanpassen Hal en foyer (nieuwe vloer, nieuw geluiddempend plafond incl. led verlichting, verven, bar
inrichting)
•
Nieuwe inventaris (barkrukken, stoelen, hoge en lage tafels, zitjes)
•
Nieuw sanitair
•
Buiten werkzaamheden (Verven hele buitenkant, dakbedekking, nieuwe airco installatie en
luchtbehandeling)
Bepalingen en verplichtingen
Op deze subsidieverlening zijn de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de AsvpU en de
UsAVP van toepassing.
De subsidie kan slechts worden aangewend voor de activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt;
Op grond van artikel 18 van de AsvpU heeft de subsidieontvanger een informatieplicht indien de
gesubsidieerde activiteiten niet, of niet geheel, zullen worden verricht of indien niet of niet geheel aan de

Bedrijfsvoering

PROVINCIE-UTRECHT.NL

Archimedeslaan 6

Postbus 80300. 3508 TH Utrecht
T 030-2589111

17766

opgelegde verplichtingen zal worden voldaan;
Op grond van artikel 19 van de AsvpU heeft de subsidieontvanger een informatieplicht en een
toestemmingsvereiste bij organisatorische of financiële wijzigingen van het project of de organisatie;
We stellen een vermelding van de provincie Utrecht als subsidieverstrekker op één van uw communicatieuitingen op prijs. U kunt daarvoor ons logo gebruiken http://www .provincie-utrecht.nl/huisstijl;
Gedeputeerde Staten behouden zich het recht voor steekproefsgewijs te controleren of wordt voldaan aan
de, aan de subsidieverlening verbonden, verplichtingen en of wordt voldaan aan de geplande activiteiten en
uitgaven zoals vermeld in de subsidieaanvraag. Hierbij dient u inzage te geven in de administratie c.q. de
bewijsstukken, waarmee de realisatie van de realisatie-indicatoren kan worden aangetoond.
De subsidieontvanger dient de genoemde realisatie-indicatoren na te komen;
Mogelijk zullen wij u vragen jaarlijks een kostenoverzicht van het subsidieproject aan te leveren, in verband
met de provinciale jaarafsluiting.

Bevoorschotting
Bij de verlening ontvangt u een voorschot van 100% van de verleende subsidie. Dit bedrag van€ 62.701,71
wordt binnenkort uitbetaald door overmaking op rekeningnummer
ten name van
Stichting het Dorpshuis, onder vermelding van de projectnaam.
Subsidievaststelling
In overeenstemming met artikel 4:44 van de Awb en artikel 14 van de AsvpU zendt u ons uiterlijk
1 december 2021 een aanvraag tot vaststelling van de subsidie. Hierbij geeft u aan in hoeverre de realisatieindicatoren zijn gerealiseerd. Voor de verantwoording van de besteding van de subsidiebijdrage stuurt u ons
een bestuursverklaring. Gebruik hiervoor het meegestuurde model (bijlage 2).
Op basis van de mate waarin de realisatie-indicatoren zijn gerealiseerd en op basis van de gevraagde
bestuursverklaring stellen wij de subsidie vast tot ten hoogste het bedrag van de verleende subsidie.
De subsidie kan lager worden vastgesteld, indien de activiteiten of realisatie-indicatoren, waarvoor subsidie is
verleend niet of niet geheel zijn gerealiseerd. Tevens kan de subsidie lager worden vastgesteld indien u niet
heeft voldaan aan de bepalingen en verplichtingen, welke zijn verbonden aan de subsidie.
Indien er voor de verantwoording om een bestuursverklaring is gevraagd kan de subsidie op basis daarvan ook
lager worden vastgesteld, met toepassing van het eerdergenoemde percentage van de totale subsidiabele
kosten.
Regelgeving
Voor de AsvpU en UsAVP kunt u de website www.provincie-utrecht.nl raadplegen.
Rechtsbescherming
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag van verzending een bezwaarschrift bij het college van
Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen:
•
Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier "Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD". Uw
DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www.provincie-utrecht.nl onder lokeUklacht,
bezwaar of melding doorgeven/bezwaar tegen beslissing provincie.
•
Schriftelijk, t.a.v. de secretaris van de Awb- adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH
Utrecht. Dit bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:
uw naam en adres;
de datum;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (indien mogelijk onder vermelding
van het besluitnummer);
de reden van bezwaar;
ondertekening.
Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden. Overigens schort het
indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet op. Als u niet kunt wachten op de normale
behandeling van uw bezwaarschrift, hebt u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de
rechtbank. U moet op dat moment ook al een bezwaarschrift hebben ingediend. Het verzoek om een voorlopige
voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht,
postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Contact
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Indien u algemene vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer
kunt u contact opnemen met de heer
Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van uw project.
Hoogachtend,
Gedeputee de Staten van Utrecht,
namens he ,

Mevrouw H. J
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Voor inhoudelijke vragen

Bijlage 1.

Specificatie subsidiebedrag behorend bij de beschikking
met kenmerk s21 BA9BF

Specificatie subsidiebedrag
Begroting
Kosten in€
Kostensoort
Vernieuwen sanitair
Hal en foyee
Inventaris
Buiten werkzaamheden
Coördinatie en communicatie
TOTAAL

Totale
Project
Kosten

€ 52.492,00
€ 109.780,00
€ 33.275,00
€ 36.039,85
€ 19.220,00
€ 250.806,85
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Nietsubsidiab
ele
kosten

Wel
Subsidiabele
kosten

€ 52.492,00
€ 109.780,00
€ 33.275,00
€ 36.039,85
€ 19.220,00
€ 250.806,85

Subsidie
Percenta
ge

25%

Totale
Subsidie
Bedrag

€ 62.701,71

Bijlage 2.

Model bestuursverklaring subsidieverantwoording provincie Utrecht

Het bestuur* van
gevestigd te
deze bestuursverklaring bij de subsidieverantwoording voor het project.
...
periode van
tot en met
.
Deze subsidie is door provincie Utrecht toegekend met de subsidiebeschikking d.d
kenmerk
.
Het bestuur verklaart of de activiteiten al dan niet zijn verricht.
Zijn de activiteiten verricht?

verstrekt
.
over de
met

Ja / Nee I Deels

Korte toelichting van de activiteiten:
Voeg een verslag bij waaruit blijkt in hoeverre aan de realisatie-indicatoren is voldaan.
Het bestuur verklaart eveneens wat het totaal van de gerealiseerde projectkosten en het totaal van de
gerealiseerde projectbaten is.
Bij de totaal gerealiseerde baten gaat het om het totaal van de provinciale subsidie, de gerealiseerde eigen
bijdragen en/of bijdragen van derden aan het project.
Totaal van de gerealiseerde kosten:
Totaal van de gerealiseerde baten:

€
€

.
..

Het bestuur verklaart dat de in deze verklaring opgenomen bestede subsidie van de provincie Utrecht
rechtmatig is besteed, dat wil zeggen voor het doel waarvoor zij blijkens de subsidiebeschikking is verstrekt en
overeenkomstig de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen en de subsidieverplichtingen zoals opgenomen
in de bovenvermelde subsidiebeschikking.
Het bestuur verklaart eveneens dat alle ontvangen baten voor de activiteiten of projecten hierbij volledig zijn
verantwoord.
Het bestuur verklaart ten slotte verantwoordelijk te zijn voor de juistheid en volledigheid van deze verklaring.

ONDERTEKENING (door *de daartoe bevoegde personen, zie uittreksel Kamer van Koophandel of
mandatering in geval van mede-overheid)
PLAATS, DATUM

NAAM + FUNCTIE + HANDTEKENING

In geval van 'gezamenlijke bevoegdheid' een tweede persoon:
NAAM + FUNCTIE+ HANDTEKENING
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Projectgegevens
Provincie

Gedeputeerde Staten Utrecht

Subsidieregeling

Openstellingsbesluit Uitvoering van LEADERprojecten 2018-2020 (Weidse Veenweiden)

Projectnaam
Startdatum

5-5-2020

Einddatum

1-11-2020

Hoofdvestiging project
Heeft intermediair

Project locatie is Westelijk Veenweide gebied van
Utrecht, zie kaartje in project plan.
Nee

Heeft meerdere partners

Nee

Adres

Gillis van Ledenberchstraat, 25

Plaats

Project locatie is Westelijk Veenweide gebied van
Utrecht, zie kaartje in project plan.
1052TX

Postcode
Postcode is exact?

Nee: Project locatie is Westelijk Veenweide gebied
van Utrecht, zie kaartje in project plan.

Projectbeschrijving
In dit project wordt geïnvesteerd in een mobiele drogerij om samen met mensen uit het gebied (met een
soort van oogst feesten) bij boeren onze theekruiden te kunnen oogsten én er thee van te maken. Deze
kruiden worden geoogst en worden ter plekke verwerkt tot kruidenthee doormiddel van een mobiele
oogst- en verwerkingfaciliteit. De verkoop van kruidenthee in lokale boerderij winkels wordt vervolgens
ingezet als middel om een sterke land/stad verbinding te creëren en te promoten, korte ketens te
creëren en dient als voorbeeld van een lokale voedselproductie.

Aanvragers
Naam aanvrager

ptthee kruiden B.V.

Rechtsvorm organisatie

Besloten vennootschap (BV)

KVK Nummer / BSN nummer

77771818

Postadres

Gillis van Ledenberchstraat, 25-1

Postcode

1052TX

Plaats

Amsterdam

Vestigingsadres

Gillis van Ledenberchstraat, 25
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Postcode

1052TX

Plaats

Amsterdam

Telefoonnr.

+316
@ptthee.nl

E-mail adres
Website

www.ptthee.nl

Bankrekening (IBAN)
Penvoerder

Ja

BTW-plichtig

Ja

1. Wat is uw relatienummer bij RVO.nl? Ook bekend als BRS-nummer. Dit nummer is noodzakelijk om
de subsidie te kunnen uitbetalen.
Als u nog geen relatienummer heeft, kunt u 'nvt' in dit veld invullen.
U dient wel een relatienummer te hebben om subsidie uitbetaald te krijgen. U kunt (eventueel na het
indienen van de subsidieaanvraag) het relatienummer aanvragen via RVO.nl, tel. 088-042 42 42.
217988482
2. Staat tegen uw organisatie een bevel uit tot terugvordering van steun, omdat deze steun in een
eerder besluit van de Europese Commissie onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is
verklaard?
Nee
3. Bent u een aanbestedende dienst of anderszins aanbestedingsplichtig? In het Handboek POP3
subsidie (zie website provincie) is een schema opgegenomen waarmee u kunt nagaan of u
aanbestedingsplichtig bent.
Als het antwoord op deze vraag ja is en u heeft al documenten die van belang zijn voor
aanbestedingen voor dit project, voeg deze dan als bijlage toe.
Nee

Persoonsgegevens
Naam
Functie
BSN
Aanvrager
E-mail
Telefoon

ptthee kruiden B.V.
@ptthee.nl
+316

Intermediair Bedrijfsgegevens
Intermediair persoonsgegevens

Versie 1 – Ingediend op 4 mei 2020 om 18:38

2

SAMENVATTING SUBSIDIEAANVRAAG
Begroting
Partnernaam
Kostensoort
Onderbouwing
Subsidiabele kosten
Partnernaam
Kostensoort
Onderbouwing
Subsidiabele kosten
Partnernaam
Kostensoort
Onderbouwing
Subsidiabele kosten
Partnernaam
Kostensoort
Onderbouwing
Subsidiabele kosten
Partnernaam
Kostensoort
Onderbouwing
Subsidiabele kosten
Partnernaam
Kostensoort
Onderbouwing
Subsidiabele kosten
Partnernaam
Kostensoort
Onderbouwing
Subsidiabele kosten
Partnernaam
Kostensoort
Onderbouwing
Subsidiabele kosten
Partnernaam
Kostensoort
Onderbouwing
Subsidiabele kosten
Partnernaam
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ptthee kruiden B.V.
Voorbereiding - Kosten van architecten,
ingenieurs en adviseurs
Projectonderdelen 1a en 1b
3.220,00
ptthee kruiden B.V.
Voorbereiding - Kosten van architecten,
ingenieurs en adviseurs
Projectonderdeel 1c
3.131,25
ptthee kruiden B.V.
Kosten voor projectmanagement en
projectadministratie
Projectleiding
4.760,00
ptthee kruiden B.V.
Kosten voor projectmanagement en
projectadministratie
Project administratie
1.190,00
ptthee kruiden B.V.
Uitvoeringskosten - Kosten van materiaal
Projectonderdelen 2i, 2j, 3j en 5c
5.700,00
ptthee kruiden B.V.
Uitvoeringskosten - Kosten voor promotie en
publiciteit
Projectonderdelen 3a t/m 3i
19.710,00
ptthee kruiden B.V.
Uitvoeringskosten - Kosten voor promotie en
publiciteit
Projectonderdelen 3k en 3l
3.640,00
ptthee kruiden B.V.
Investeringen - Kosten van koop of huurkoop van
nieuwe machines en installaties
Projectonderdelen 2d, 2e en 2g
25.000,00
ptthee kruiden B.V.
Investeringen - Kosten van architecten, ingenieurs
en adviseurs
Projectonderdelen 2b, 2l, 4a, 5b
5.570,00
ptthee kruiden B.V.
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Kostensoort
Onderbouwing
Subsidiabele kosten
Partnernaam
Kostensoort
Onderbouwing
Subsidiabele kosten
Partnernaam
Kostensoort
Onderbouwing
Subsidiabele kosten
Totaal

Investeringen - Kosten van architecten, ingenieurs
en adviseurs
Projectonderdelen 2a, 2c, 2f, 2k, 2m, 4b, 5a
10.360,00
ptthee kruiden B.V.
Investeringen - Kosten van architecten, ingenieurs
en adviseurs
Projectonderdeel 5d
1.320,00
ptthee kruiden B.V.
Investeringen - Kosten van koop van tweedehands
machines en installaties
Projectonderdeel 2h
10.000,00
93.601,25

Projectkosten niet subsidiabel
Totaal

0,00

Financiering
Partnernaam
Financiernaam
Type financier
Bedrag
Type financiering
Proportioneel/vast
Partnernaam
Financiernaam
Type financier
Bedrag
Type financiering
Proportioneel/vast
Totaal

ptthee kruiden B.V.
Gevraagde subsidie
Subsidie
46.800,63

ptthee kruiden B.V.
ptthee kruiden B.V.
Eigen financiering
46.800,62
Privaat
Proportioneel
93.601,25

Uitgavenplanning
Partnernaam
Jaar
Bedrag
Kwartaal 1
Kwartaal 2
Kwartaal 3
Kwartaal 4

Versie 1 – Ingediend op 4 mei 2020 om 18:38

ptthee kruiden B.V.
2020
93.601,25
0,00
0,00
93.601,25
0,00
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Totaal

93.601,25

Indicatoren
Thema’s
Documenten binnen subsidieaanvraag
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam

Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
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Begroting LEADER ptthee def..xlsx
Begroting
4-5-2020 18:12:57
Format
Projectbegroting_ptthee_eenuniektheekransje
def..xlsx
Begroting
4-5-2020 18:13:16
1 d. Offerte-10607.pdf
Onderbouwing begroting offertes/ramingen
4-5-2020 18:16:10
1c Offerte Schaftkeet #1JD20200066.pdf
Onderbouwing begroting offertes/ramingen
4-5-2020 18:16:12
1c Factuur VNK 200262.pdf
Onderbouwing begroting offertes/ramingen
4-5-2020 18:16:15
2 g. Mail van The Landscape Company - Afspraak
vrijdag 24 april.pdf
Onderbouwing begroting offertes/ramingen
4-5-2020 18:16:17
2j. Schermafbeelding bouwmaat materialen
inbouw bouwkeet 2_3.png
Onderbouwing begroting offertes/ramingen
4-5-2020 18:16:20
2j. Schermafbeelding bouwmaat materialen
inbouw bouwkeet 3_3.png
Onderbouwing begroting offertes/ramingen
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Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam

Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
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4-5-2020 18:16:22
2j. Schermafbeelding bouwmaat materialen
inbouw bouwkeet 1_3.png
Onderbouwing begroting offertes/ramingen
4-5-2020 18:16:25
3. marketing:pr Offerte_2020_1_Wholebrands.pdf
Onderbouwing begroting offertes/ramingen
4-5-2020 18:16:28
4a. Offerte Veenweide thee Ptthee 01-052020.pdf
Onderbouwing begroting offertes/ramingen
4-5-2020 18:16:31
5c Tafels zitten.png
Onderbouwing begroting offertes/ramingen
4-5-2020 18:16:33
2i. oogsttent.png
Onderbouwing begroting offertes/ramingen
4-5-2020 18:16:36
5b_ Offerte wildpluk workshops Veenweide.pdf
Onderbouwing begroting offertes/ramingen
4-5-2020 18:16:40
1c factuur VNK 200186.pdf
Onderbouwing begroting offertes/ramingen
4-5-2020 18:16:42
2b_2i Uren VNK Mail van The Landscape
Company - Project opdracht mobiele droger
ptthee.pdf
Onderbouwing begroting offertes/ramingen
4-5-2020 18:16:45
1c Factuur VNK 200082.pdf
Onderbouwing begroting offertes/ramingen
4-5-2020 18:16:49
2h Snijmachine voor verse kruiden.pdf
Onderbouwing begroting offertes/ramingen
4-5-2020 18:16:53
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Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door

5c Schermafbeelding statafels.png
Onderbouwing begroting offertes/ramingen
4-5-2020 18:16:56
2j. Schermafbeelding, hoekprofielen
geperforeerd, materialen inbouw bouwkeet .png
Onderbouwing begroting offertes/ramingen
4-5-2020 18:16:59
2d. bouwdroger VA-Offerte-50127179.pdf
Onderbouwing begroting offertes/ramingen
4-5-2020 18:17:2
MKB verklaring ptthee.png
Overige (verplichte) bijlagen
4-5-2020 18:18:35
Verklaring de-minimissteun ptthee.png
Overige (verplichte) bijlagen
4-5-2020 18:18:37
Screenshot bankrekening.png
Overige (verplichte) bijlagen
4-5-2020 18:22:13
Projectplan def..pdf
Projectplan
4-5-2020 18:33:7
Exploitatie begroting ptthee.xlsx
Projectplan
4-5-2020 18:33:31

Checklist
Aanvraag
1. Bevindt de projectlocatie zich binnen de begrenzing van het LEADER-gebied?
Ja
Geef een toelichting.
Is gehele gebied.
2. Vraagt u subsidie aan voor een concrete actie die past binnen de LEADER Ontwikkelingsstrategie
(LOS)?
Ja
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3a. Heeft u vergunningen nodig om dit project uit te voeren?
Om in aanmerking te komen voor POP3 subsidie moet u voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.
Dit betekent onder andere dat u moet beschikken over de benodigde vergunningen (bv
omgevingsvergunning).
Nee
3b. Zo ja, geef aan welke vergunningen dat zijn. Geef ook aan wat de status is van de
vergunningverlening. Als u al vergunningen voor de uitvoering van dit project in uw bezit heeft, voeg
deze dan als bijlage toe.
4a. Indien uw project betrekking heeft op investeringen: heeft de investering waarschijnlijk negatieve
gevolgen voor het milieu?
Nee
4b. Zo ja, voeg een verkenning naar de te verwachten milieueffecten toe.
Als deze verkenning in het kader van vergunningverlening is of wordt uitgevoerd, mag u hiernaar
verwijzen. Een meer uitgebreide beschrijving kunt u ook in het projectplan geven.

Monitoring
1. Tot welke categorie van aanvragers hoort u?
Midden- en kleinbedrijf
2. Verwacht u dat uw project bijdraagt aan het creëeren van werkgelegenheid op het platteland? Een
fte is 1 voltijdsbaan, met het aantal uren zoals gebruikelijk is uw sector. Een voltijdsbaan gedurende 6
maanden is 0,5 fte.
Het gaat om nieuwe banen. Het behoud van werkgelegenheid telt niet mee.
Ja
3a. Hoeveel fte bedraagt de gecreëerde werkgelegenheid voor mannen?
1,5
3b. Hoeveel fte bedraagt de gecreëerde werkgelegenheid voor vrouwen?
1,5
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Geachte heer
Op 4 mei 2020 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor een POP3-subsidie tot een bedrag van € 46.800,63
voor het project 'Ptthee, een uniek theekransje!' met zaaknummer UT-00291.
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan:
Verordening 1305/2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds
voor plattelandsontwikkeling (ELFPO)
De Algemene wet bestuursrecht
Verordening subsidies POP3 2014-2020 provincie Utrecht
Openstellingsbesluit Uitvoering van LEADER-projecten 2018-2020 (Weidse Veenweiden)
Beslissing
Wij hebben vastgesteld dat uw aanvraag aan de criteria voldoet. Wij keuren uw subsidieaanvraag goed. U krijgt
maximaal€ 46.800,62 voor de kosten die u gaat maken. Dit bedrag bestaat voor€ 23.400,31 uit een EU-POP3bijdrage. Daarnaast ontvangt u een provinciale Agenda Vitaal Platteland-bijdrage van€ 23.400,31. U vindt de
berekening van dit bedrag in de bijlage bij deze brief.
Het definitieve subsidiebedrag stellen wij vast nadat u, na de uitvoering van uw activiteiten, uw vaststelling heeft
ingediend.
Start- en einddatum
Vanaf de datum van de ontvangstbevestiging van uw aanvraag mag u beginnen met de uitvoering van uw
activiteiten. U mag tot uiterlijk twee maanden na ontvangst van deze brief nog starten met de activiteiten.
Dit betekent dat de eerste opdracht die betrekking heeft op de uitvoering, in deze periode verleend moet zijn, of
dat, indien van toepassing, de eerste uren die op de uitvoering betrekking hebben, in deze periode zijn
gemaakt. Uitzondering hierop zijn voorbereidingskosten. Die kunnen worden gemaakt in de periode van één
jaar voor het indienen van uw subsidieaanvraag (zie ontvangstbevestiging), tot het moment van het indienen.
Houdt u er bij een eventuele wijziging van de einddatum rekening mee dat de activiteiten uiterlijk drie jaar na
ontvangst van deze brief afgerond moeten zijn. De startdatum van uw project is 5 mei 2020 en de einddatum is
1 november 2020. Als u deze data wilt wijzigen, dan dient u hiervoor een wijzigingsverzoek in. Hoe u dit doet,
leest u in de bijlage bij deze brief.

PROVINCIE-UTRECHT.NL

Bedrijfsvoering
Archimedeslaan 6
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
T 030-2589111

Meetbare output van uw project

Uw project zal worden getoetst aan de hand van uw projectplan en de volgende meetbare resultaten van uw
project:
Ingerichte en functionerende mobiele drogerij en oogsttent
1 à 2 Video's
10 à 15 promotieborden bij boeren
Mobiele drogerij branding
Marketingplan
Lokaal streekproduct: veenweiden thee
Oogstworkshop (draaiboek, benodigdheden, 1 testworkshop)
Voorwaarden bij uitvoeren project
Bij het uitvoeren van het project krijgt u te maken met een aantal voorwaarden, zoals het bijhouden van een
administratie en het aanvragen van de subsidievaststelling. De voorwaarden, de termijn voor het indienen van
de aanvraag voor vaststelling en uitleg over de controle van uw voorschot- of vaststellingsaanvraag vindt u in de
bijlage bij deze brief.
Voorschot aanvragen
U kunt een voorschot aanvragen over de gemaakte en betaalde kosten op basis van wat aan u is verleend.
De aanvraag moet betrekking hebben op minimaal 25% van de subsidie of bedraagt minimaal€ 50.000,00.
Wilt u dit aanvragen? Dit kan via het webportaal.
Publicatie subsidiegegevens
Uw project wordt gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 voor Nederland
(POP3). Dit programma wordt deels gefinancierd uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
(ELFPO). leder jaar publiceert de Staatssecretaris een lijst met bedrijven die subsidie krijgen van het ELFPO.
Natuurlijke personen die een subsidiebedrag van minder dan€ 1.250,00 ontvangen, staan geanonimiseerd in
deze lijst. De subsidiegegevens komen in een databank op mijn.rvo.nl.
Daarnaast worden alle door de rijksoverheid toegekende subsidies als open data aangeboden op de website
van de rijksoverheid. Bij een financiering van meer dan€ 1.250,00 worden de namen van natuurlijke personen
in beide openbare overzichten vermeld.
Niet mee eens?
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag van verzending een bezwaarschrift bij het college van
Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen:
• Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier "Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD". U vindt
het formulier via: www.provincie-utrecht.nl onder lokeUklacht, bezwaar of melding doorgeven/bezwaar tegen
beslissing provincie. Uw DigiD geldt als ondertekening.
• Schriftelijk, t.a.v. de secretaris van de Awb-adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH
Utrecht. Noem daarin uw naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, het besluit waartegen het
bezwaar is gericht (indien mogelijk onder vermelding van het besluitnummer), de redenen van het bezwaar
en voorzien het van uw handtekening.
Hoofdstuk 6 (algemene bepalingen over bezwaar en beroep) en de afdelingen 7.1 en 7.2 (bijzondere
bepalingen over bezwaar) van de Algemene wet bestuursrecht zijn van toepassing.
Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden. Overigens schort het
indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet op. Als u niet kunt wachten op de normale
behandeling van uw bezwaarschrift, heeft u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de
rechtbank, waarbij een griffierecht is verschuldigd (zie www.rechtspraak.nl voor de hoogte van het griffierecht).
U moet op dat moment ook al een bezwaarschrift hebben ingediend. Het verzoek om een voorlopige
voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht,
postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Titel 8.3 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.
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Meer informatie

Heeft u vragen, kijk dan op onze website onder thema "Landbouw", onderwerp "Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3". Of neem contact met ons op via e-mailadres subsidies@provincie-utrecht.nl of telefonisch
met de heer
(06
).
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten van Utrecht
Namens hen,

Drs. C.P. Bontje
concernmanager Landelijke Leefomgeving a.i.

Bijlagen: 1. Berekeningsformulier
2. Details subsidiabele kosten
3. Voorwaarden bij uitvoeren project

UT-00291

Pagina 3 van 8

'

:'~} ,.,

"

Naam aanvraaer
Aanvraaanummer
Relatienummer
Kvk-nummer
Proiectnaam
Datum ontvanast
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Beorotinasoost
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0
N

Voorbereidina
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Berekenin<i subsidiebedraa
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Ooenstellinasbesluit Uitvoerina van LEADERproiecten 2018-2020 (Weidse Veenweiden)
Ptthee Kruiden B.V.
UT-00291
217988482
77771818
otthee: een uniek theekransie!
4 mei 2020 om 18: 38
~'
Beoordelinc , ·
... :t
Aangevraagde Goedgekeurde
Kostensoort
Kostentvoe
kosten
kosten
Subsidie-oercentaae
Voorbereiding (architecten, Bijdragen in natura
inaenieurs en adviseurs )
eiqen arbeid
€
3.220 00 €
3.220 00
50%
Voorbereiding (architecten,
inoerueurs en adviseurs )
Kosten derden
€
3.131 25 €
3.131 25
50%

.....CJ
D>

(Q
(D

~
CJ

(D

ciJ

;:Iii"
(D

Berekend
subsidiebedraa
€

1.610 00

€

1.565 62

Uitvoerina

Materiaal

Uitvoerina

Promotie en oubilciteit

Uitvoerina

Ql
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Ql
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Promotie en oubilciteit
Koop of huurkoop van
nieuwe machines en
Investerinaen
insta Ila ties
Architecten, ingenieurs en
Investerinaen
adviseurs
Architecten, ingenieurs en
Investerinaen
adviseurs
Architecten, ingenieurs en
Investerinaen
adviseurs
Koop van tweedehands
Investerinaen
machines en installaties
Architecten, ingenieurs en
Proiectmanaaement en - administratie adviseurs
Totalen:
Financierinasbron
EU-POP
Provincie Utrecht Leader
Eiaen financierina (inclusief derden)
Totaal

€
€
€
C

Kosten derden
Bijdragen in natura
eiaen arbeid

€

5.700 00

€

5.700 00

50% €

2.850 00

€

3.640 00

€

3.640 00

50% €

1.820 00

Kosten derden

€

19.710 00

€

19.710 00

50% €

9.855 00

Kosten derden

€

25.000 00

€

25.000 00

50% €

12.500 00

Kosten derden
Bijdragen in natura
eiaen arbeid
Bijdragen in natura
inzet vriiwilliaers

€

5.570 00

€

5.570 00

50% €

2.785 00

€

10.360 00

€

10.360 00

50% €

5.180 00

€

1.320 00

€

1.320 00

50% €

660 00

Kosten derden
Bijdragen in natura
eiaen arbeid

€

10.000 00

€

10.000 00

50% €

5.000 00

€
5.950 00
C 93.601 25

50% €
C

2.975 00
46.800.62

5.950 00
€
C 93.601 25
Financiering van_ het ororect'

23.400 31
23.400 31
46.800 63
93.601.25

'.

..

Bijlage 2 Berekeningsformulier - details subsidiabele kosten
Het aangevraagde subsidiebedrag bedraagt€ 46.800,63.
De volgende door u begrote kosten, exclusief BTW, komen in aanmerking voor subsidie:
Kostentype
Aanvrager Kostensoort
ptthee
Voorbereiding - Kosten van
kruiden B.V. architecten, ingenieurs en adviseurs

Bijdragen in natura - eigen arbeid
Kosten derden

Subsidiabel
bedrag
€ 3.220,00
€3.131,25

Kosten voor projectmanagement en
projectadministratie

Bijdragen in natura - eigen arbeid
Bijdragen in natura - eigen arbeid

€ 4.760,00
€ 1.190,00

Kosten derden
Kosten derden
Bijdragen in natura - eigen arbeid

€ 5.700,00
€ 19.710,00
€ 3.640,00

Kosten derden
Kosten derden
Bijdragen in natura - eigen arbeid

€ 25.000,00
€ 5.570,00
€ 10.360,00

Uitvoeringskosten - Kosten van
materiaal
Uitvoeringskosten - Kosten voor
promotie en publiciteit
Investeringen - Kosten van koop of
huurkoop van nieuwe machines en
installaties
Investeringen - Kosten van
architecten, ingenieurs en adviseurs

Bijdragen in natura - inzet
vrijwilligers
Investeringen - Kosten van koop van
tweedehands machines en
installaties

Kosten derden

€ 1.320,00

€ 10.000,00
€ 93.601,25

Totaal subsidiabele projectkosten
Financiering
Aanvrager Financier

Bedrag

ptthee
ptthee kruiden B.V.
kruiden B.V. Bijdrage provincie Utrecht
Bijdrage EU POP3

€ 46.800,63
€ 23.400,31
€ 23.400,31

Totaal

€ 93.601,25

De uiteindelijke vaststelling van de subsidie na afloop van de projectperiode wordt berekend ten opzichte van
de daadwerkelijk gerealiseerde en goedgekeurde subsidiabele kosten. De POP3-subsidie bedraagt 50% van de
subsidiabele kosten tot een maximum van€ 46.800,62.
De uitgavenplanning van de totale projectkosten van uw project is als volgt:
Jaar

Bedrag
€ 93.601,25

2020
Totaal

€ 93.601,25

UT-00291
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Bijlage 3 Voorwaarden bij uitvoeren project
Horend bij Beslissing aanvraag POP3 Regeling Uitvoering van LEADER-projecten 2018-2020
provincie Utrecht (Weidse Veenweiden)
Project UT-00291 'Ptthee, een uniek theekransje!'

Bij het uitvoeren van het project gelden de volgende voorwaarden:
Administratie bijhouden
Tijdens de uitvoering van de activiteiten is het belangrijk dat de kosten die u maakt makkelijk inzichtelijk zijn.
Hiervoor houdt u een administratie van alle inkomsten en uitgaven bij met de onderliggende bewijsstukken:
1. een sluitende urenadministratie;
2. een gedegen en volledig inkoopdossier;
3. bewijsstukken die op uw naam staan en waaruit blijkt wat de geleverde goederen en diensten zijn.
Bewaarplicht
Bewaar uw administratie tot 31 december 2028. Meer uitleg over de administratie kunt u lezen in paragraaf
3.2.c en hoofdstuk 5 van het "Handboek POP3 subsidie" (onder Downloads1).
Wijziging melden
Dien altijd eerst een wijzigingsverzoek in als u een wijziging wilt doorvoeren in uw investering of project.
Bijvoorbeeld als u een onderdeel niet wilt gaan uitvoeren. Gedeputeerde Staten kan op basis van dat verzoek
toestemming geven om de beslissing te wijzigen. Een wijziging kan niet leiden tot:
een hogere subsidie;
een activiteit die op basis van het openstellingsbesluit niet subsidiabel is;
een lager behaald aantal punten op basis van de selectiecriteria dan het minimumaantal punten om voor
subsidie in aanmerking te komen;
een lagere plaats op de prioriteitenlijst dan de plaats waarop het subsidieplafond is bereikt.
Als activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht, deelt u dat
direct schriftelijk mee. Ook indien niet, niet tijdig of niet geheel aan de verplichtingen die aan de subsidie
verbonden zijn, zal worden voldaan, deelt u dat direct schriftelijk mee.
Hoe kunt u het wijzigingsverzoek indienen?
U dient het wijzigingsverzoek digitaal in via het webportaal.
In de handleiding op het webportaal vindt u uitleg over het indienen van een wijzigingsverzoek en de bijlagen
die u mee moet sturen.
Voortgangsverslag opsturen
Binnen drie maanden na afloop van elk projectjaar stuurt u ons een rapportage over de voortgang van de
activiteiten. U beschrijft:
welke activiteiten u heeft uitgevoerd en hoe deze hebben bijgedragen aan de doelstelling(en) van uw
project;
de eventuele afwijkingen van het projectplan en de oorzaak daarvan;
de activiteiten die in het komende jaar uitgevoerd zullen worden;
de eventuele maatregelen die genomen worden om een eventuele achterstand in te lopen;
de financiële voortgang met een actueel kostenoverzicht, financieringsoverzicht, financiële planning voor de
resterende looptijd. .
U dient het voortgangsverslag en het betaalverzoek digitaal in via het webportaal.

1 https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/pop-3/subsid ieproced ure/
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In de handleiding op het webportaal vindt u uitleg over het indienen van het voortgangsverslag en een
betaalverzoek met de daarbij behorende documenten.

Redelijkheid van kosten
De door u opgegeven kosten derden worden onder andere beoordeeld op redelijkheid (marktconformiteit).
De redelijkheid van kosten kunt u aantonen door bij uw aanvraag om een voorschot- of vaststelling een
onderbouwing aan te leveren. U kunt hierbij denken aan meerdere offertes of een taxatierapport. Wanneer u
geen onderbouwing aanlevert, vindt de beoordeling plaats op geheel eigen onderzoek.
Het deel van de kosten dat niet als redelijk wordt beoordeeld, wordt als niet subsidiabel beschouwd. Hierdoor
vallen de subsidiabele kosten lager uit.
Subsidie vaststellen
Na de einddatum van het project heeft u 13 weken de tijd om uw project financieel af te ronden en de
subsidievaststelling in te dienen.
Hoe kunt u uw aanvraag voor vaststelling indienen?
U dient het verzoek tot vaststelling digitaal in via het webportaal.
In de handleiding op het webportaal vindt u uitleg over het indienen van het verzoek inclusief het betaalverzoek
met de daarbij behorende documenten.
Controle bij aanvragen voorschot of vaststelling
Vraagt u een voorschot of vaststelling aan? Dan controleren wij of alle door u opgegeven kosten ook passen
binnen de voorwaarden van de regeling, de eventuele extra voorwaarden in de beschikkingen en het verleende
subsidiebedrag. Als wij afwijkingen constateren treedt mogelijk de 10%-regel in werking.
Hoe werkt de 10%-regel?
Het verschil tussen het bedrag aan subsidiabele kosten dat u heeft opgegeven en het bedrag dat wij beoordelen
als subsidiabele kosten, mag niet groter zijn dan 10%. Is dit wel zo, dan verlagen wij de door ons beoordeelde
subsidiabele kosten met het verschil tussen de beoordeelde subsidiabele kosten en de door u opgegeven
subsidiabele kosten. We passen géén extra verlaging toe als u kunt aantonen dat u geen schuld heeft aan het
opgeven van niet-subsidiabele kosten.
Meer informatie en een voorbeeldberekening vindt u op www.provincie-utrecht.nl onder thema "Landbouw",
onderwerp "Plattelandsontwikkeling (POP3)".
Medewerking verlenen
U moet medewerking verlenen aan toezichthouders die controles uitvoeren op deze regeling.
Communicatieverplichtingen LEADER projecten
Bij al uw voorlichtings- en communicatieacties dient u duidelijk aan te geven dat u subsidie heeft ontvangen uit
het ELFPO:
i) door weergave van het embleem van de Unie, LEADER-logo en het embleem van de provincie Utrecht;
ii) door te verwijzen naar de steun uit het ELFPO door gebruik te maken van de ELFPO-slagzin.
Technische vereisten
Als u informatie publiceert, voorlichting geeft of communiceert over de activiteiten waarvoor u steun vanuit
ELFPO ontvangt moet het volgende worden vermeld op de titelpagina van de publicatie, op het affiche en bij de
informatie die digitaal beschikbaar wordt gesteld (webpagina, database of via audiovisuele middelen):
1. het EU-logo, welke voldoet aan de voorschriften van de Commissie;
2. het Leader-logo, welke voldoet aan de voorschriften van de Commissie;
3. het regionale embleem van de provincie Utrecht;
4. de vermelding dat er sprake is van steun uit het ELFPO met de tekst "Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland";
5. beschrijving van het project.
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De bovengenoemde informatie bedraagt minimaal 25% van de oppervlakte van de plaquette, bord of
webpagina. Ook moet er in de webpagina een hyperlink naar de Europese Commissie over het ELFPO staan 2.

Het Leader-logo in jpg-formaat (voor websites) en in eps-formaat (voor drukwerk) is hier te vinden:
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/promotional-material_en

Informatieplaquette (tenminste A3 formaat)
U bent verplicht een informatieplaquette aan te brengen op de gebouwen waarin u gevestigd bent.
Hiervoor geldt eveneens de verplichting dat de logo's ten minste 25% van de oppervlakte van de plaquette
bestaan.
Meer informatie over de voorschriften en het gebruik van logo's en slogan vindt u op www.provincie-utrecht.nl
of in het handboek.
Meer informatie over de voorwaarden
Uitleg over alle voorwaarden van deze subsidie vindt u op www.provincie-utrecht.nl onder thema "Landbouw",
onderwerp "Plattelandsontwikkeling (POP3)" of het handboek.

2

http://ec.europa.eu/agriculture/index_nl.htm
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Toetsingsformulier LEADER Weidse Veenweiden

Naam project:

Ptthee: een uniek theekransje!

Aanvrager:

Ptthee kruiden B.V.

Plaats/gemeente:

Gehele gebied Utrecht-West

Datum indiening bij provincie:

04-05-2020

Doelstelling:

Voedsel van dichtbij

Meedenker:
Gevraagd subsidiebedrag (EU + publieke
cofinanciering):

€ 46.800,63

Opbouw publieke cofinanciering:

Provincie: 23.400,31

Datum inschatting LEADER-waardigheid
door LAG

Pitch op 14-11-2019, inschatting op 13 december 2019

Inschatting:

Niet LEADER-waardig / verder ontwikkelen / indienen

Datum toetsing aanvraag door LAG:

20-05-2020

Gemeente: -

Waterschap: -

Totaal aantal leden dat heeft deelgenomen
aan de stemming en het percentage dat
5 (63%)
aanwezig is van alle leden.
Verhouding publiek-privaat van
0–5
stemgerechtigde, aanwezige LAG-leden
is betrokken maar niet belanghebbend.
Bijzonderheden ten aanzien van eventueel Desondanks zijn er van hem geen concept-scores
meegenomen en hij was niet aanwezig bij de vergadering en
belanghebbende LAG-leden
nam dus geen deel aan de toetsing.
Advies op basis van score:

Positief/negatief

Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER POP3 2015-2020 (september 2015)

In te vullen door de LAG
1. Bijdrage aan doelstellingen LOS
a.

Motivatie score

4,0

Uniek project dat
bijdraagt aan stadlandverbinding doordat
het boer en burger op
gezamenlijk doel
(agrarische
natuur/biodiversiteit) bij
elkaar brengt

4,0

Het project draagt aan
alle drie de doelen bij,
het verbindt
ondernemers en
doelgroepen, het
geeft vorm aan een
korte keten en het
verbindt producent en
consument en draagt
bij aan de bekendheid
over voedselproductie
dichtbij.

Het verstevigen van de relaties tussen stad, dorp en land

Hulpvragen:
• Draagt het bij aan relatieverbetering dorp-stad-land?
• Levert het een bijdrage aan de ontwikkeling van het platteland?
• Is er fysiek sprake van een verbinding/uitwisseling?
b.

Score 1-5

Het realiseren van broedplaatsen: het concreet plek geven aan
pioniers in fysieke of digitale zin danwel door een
samenwerkingsvorm van/voor “pioniers”.

Hulpvragen:
• Is het een fysieke of digitale plek die leidt tot (sociale)
innovatie?
• Gaat het om nieuwe combinaties tussen sectoren (crossovers)?
• Maakt het de streek op een bijzondere manier zichtbaar op
bijv. gezondheid, dorpsvernieuwing, maatschappelijk
ondernemerschap, jongeren en techniek, maakindustrie,
erfgoed en (agro)recreatie?

c.

OF
Het vormgeven en opzetten van korte, integrale kringlopen en
ketens.

Hulpvragen:
• Is er sprake van een verkorting of van het sluitend(er) maken
van een kringloop of keten?
• Is er een link met natuur/landschap?
• Is er samenwerking met lokale (familie)bedrijven?
OF
d.

Het vormgeven aan voedsel van dichtbij (product, logistiek en
kennis).

Hulpvragen:
• Draagt het project bij aan de verbinding van consument en
producent ? en/of
• verbeterde distributie en afzet? en/of
• verbetering van de bekendheid over voedselproductie dichtbij
de consument?

Subtotaal criterium 1

8,0

Waarde van de scores:

1 = niet/onduidelijk - 2 = enigszins - 3 = voldoende - 4 = ruim voldoende - 5 = helemaal
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2. Bijdrage aan LEADER-kenmerken
a.

Bottom-up waarde
het project is een initiatief van, voor en door ondernemende
inwoners, overheden, onderwijs, ondernemers en
maatschappelijke organisaties waarbij draagvlak,
eigenaarschap en reikwijdte voor het gebied wordt beoogd.

Score
1-5

Motivatie score

4,0

Het project is een initiatief
van jonge ondernemers die
verbinding maken en
samenwerken met boeren,
deskundigen en
organisaties op het gebied
van streekproducten,
marketing, biodiversiteit
etc.

4,0

Het project is
vernieuwend, het voegt
een extra vernieuwende,
verbindende stad-land
activiteit toe aan hun
concept dat op zichzelf
vernieuwend is als
verdienmodel voor
agrarische natuur en
biodiversiteit.

4,2

Het project zorgt voor
samenwerking tussen
boeren, burgers en andere
organisaties en duurzame
projecten en bevordert een
nieuwe manier van
samenwerken en denken.

Hulpvragen:
• Zijn er meerdere partijen betrokken bij het project?
• Waaruit blijkt die betrokkenheid? (bijv. financieel, bijdrage in
uren)?
b. Vernieuwingswaarde
het project brengt vernieuwing in het gebied op gang, in de
vorm van een experiment/innovatie/nieuwe doelgroep die
aangesproken wordt.
Hulpvragen:
• Is het project nieuw voor het gebied?
• Gaat dat gepaard met enig risico en is de aanvrager bereid en
in staat om die te dragen?
c.

Samenwerking
het project legt nieuwe (soorten) verbindingen tussen
ondernemende inwoners, overheden, onderwijs, ondernemers
en maatschappelijke organisaties.

Hulpvragen:
• Is er sprake van (nieuwe) samenwerking?
d. Overdraagbaarheid
het project heeft een interessante aanpak en/of resultaten en
de aanvrager toont bereidheid om kennis en ervaringen te
delen.
Hulpvragen:
• Worden de projectresultaten uitgedragen en/of is daar
bereidheid toe?
• Is het project/de resultaten overdraagbaar? Kunnen
anderen/het gebied ervan leren?
• Is daar in de communicatieparagraaf aandacht aan besteed?

e.

Integraliteit
het project draagt bij aan meerdere doelen en/of verbindt
meerdere sectoren (cross-overs).

Subtotaal criterium 2

3,6

3,6

Het concept is zeker
overdraagbaar en daar
wordt ook op ingezet.
Leerelement is om te
kijken of je andere jonge
ondernemers uit kunt
dagen om dit unieke
concept van
bewustwording en
verbetering natuur en
economie te evenaren.
Spannend is of thee niet te
specifiek is als enige
product.
Het verbindt burger en
platteland, biodiversiteit,
streekidentiteit, zorg en
economie en daarbinnen
verschillende organisaties
en disciplines

19,4

Waarde van de scores:

1 = niet/onduidelijk - 2 = enigszins - 3 = voldoende - 4 = ruim voldoende - 5 = helemaal
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3. De mate waarin het project haalbaar is vanuit
financieel en organisatorisch oogpunt)
a.

Score 1-5 Motivatie score

Het eigenaarschap en/of partnerschap
de verantwoordelijkheid, deskundigheid en
organisatiestructuur van de aanvrager en betrokken
partners.

Hulpvragen:
• Is er een duidelijke verantwoordelijke voor het project en de
resultaten?
• Is er openbare kennis over de betrouwbaarheid en kwaliteit
van de aanvrager?
• Heeft de aanvrager de deskundigheid (georganiseerd) om
het project goed uit te voeren en de resultaten in stand te
houden?
• Is er een degelijke organisatiestructuur om het project goed
uit te voeren en de resultaten in stand te houden?
• Heeft de aanvrager voldoende financiële middelen om de
kosten te kunnen voorfinancieren?
• Wie zijn er betrokken? Wie missen we?

3,8

De initiatiefnemers
hebben voldoende
expertise en er zijn
voldoende financiele
middelen. Ze dragen de
verantwoordelijkheid en
voeren veel zelf uit maar
laten zich wel deskundig
adviseren. Aandachtspunt
is wie nu waar
verantwoordelijk voor is
en hoe de uitvoering er
specifiek uit ziet.

3,8

Doelen en aanpak zijn
realistisch, evenals de
kosten. Aandachtspunten
zijn de grote winstmarge
en de verdubbeling van
inkomsten en uitgaven in
4 jaar. Onderbouwing van
de theemarkt ontbreekt
bijvoorbeeld.

3,8

De begroting is realistisch,
er is goed over nagedacht,
ook over covid-19. Er zijn
voldoende eigen
middelen, aandachtspunt
is om het
meerjarenperspectief
meer te onderbouwen.

b. De uitvoerbaarheid van het project ten aanzien van het
bereiken van de beoogde resultaten, de gekozen aanpak
en de benodigde randvoorwaarden
Hulpvragen:
• Zijn de doelen en de gekozen aanpak realistisch?
• Is de begroting realistisch?
• Is het dekkingsplan sluitend, kloppend (volgens de
percentages) en transparant?
• Is er een logisch verband tussen de doelen, de activiteiten
en de begrote kosten?
• Is het tijdpad realistisch?
• Zijn de benodigde randvoorwaarden (vergunningen,
toestemming buren/omwoners etc) in orde of worden
binnenkort verkregen?
c.

De (organisatorische en financiële) risico’s en de aanpak
waarmee deze risico’s tegemoet worden getreden

Hulpvragen:
• Zijn de risico’s (financieel maar bijvoorbeeld ook mogelijke
bezwaren uit de omgeving) goed beschreven?
• Zijn er risico’s over het hoofd gezien?
• Is er een goede aanpak om de risico’s te beperken danwel te
voorkomen?

Subtotaal criterium 3

11,4

Waarde van de scores:

1 = niet/onduidelijk - 2 = enigszins - 3 = voldoende - 4 = ruim voldoende - 5 = helemaal
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4. De mate van doelmatigheid en doeltreffendheid
van het project
a.

Score 1-5

Motivatie score

3,6

De exploitatiebegroting is
realistisch. Aandachtspunt
is de beoogde forse groei
maar als die tegenvalt,
kunnen de uitgaven qua
personeel worden
aangepast om in balans te
blijven.

3,8

Het is een LEADER-waardig
project en is goed om dit
een ‘kick-start’ te geven. De
aanvrager heeft lef
getoond, creativiteit, passie
en ondernemerschap. Met
een goed oog voor
communicatie en
marketing.
Voorbeeldwerking is groot.
Zonder LEADER subsidie is
het project niet
levensvatbaar.

4,0

Er wordt eigen geld en uren
in gestoken. De kosten,
eigen financiele inbreng en
ureninzet is realistisch.

Continuïteit
het voortbestaan dan wel de doorontwikkeling van de
organisatie en/of projectresultaten zijn gewaarborgd.

Hulpvragen:
• Is de exploitatiebegroting voor de komende 5 jaren dekkend
en realistisch?

b. Waar voor je geld (“value for money”):
De goede balans tussen de investeringen en verwachte
opbrengst in brede zin.
Hulpvragen:
• Is de tijdsinzet in relatie tot de te verwachten resultaten?
• Is er een goede balans tussen de begrote kosten en de
verwachte opbrengst van het project?
• Is dit project de gevraagde LEADER-bijdrage waard?
• Is een LEADER-bijdrage nodig?
• Is een LEADER-bijdrage echt nodig?
• Kan het project zonder de LEADER-bijdrage doorgaan?
• Zijn er andere financieringsbronnen die beter geschikt zijn
voor dit project?
• Wat is de motivatie van de aanvrager:
passie/gemeenschappelijk of gebiedsbelang of alleen vanuit
eigen belang?
c.

Private bijdrage
De hoogte en zekerheid van de eigen bijdrage/private
financiering.

Hulpvragen:
• Is er sprake van minimaal 50% private financiering?
• Wordt er eigen geld of eigen uren in gestoken?
• Is de ureninzet realistisch (en niet ‘opgeklopt’)?
• Worden er andere private middelen aangetrokken en zijn
die gegarandeerd?

Subtotaal criterium 4

11,4

Waarde van de scores:

1 = niet/onduidelijk - 2 = enigszins - 3 = voldoende - 4 = ruim voldoende - 5 = helemaal
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SAMENVATTING
Subtotaal criterium 1 – Doelstellingen LOS
Subtotaal criterium 2 – LEADER kenmerken
Subtotaal criterium 3 - Haalbaarheid
Subtotaal criterium 4 – Doelmatigheid en
doeltreffendheid
TOTAAL

Score

Weging Totaal
8,0

3

24

19,4

1,6

31,0

11,4

1

11,4

11,4

1

11,4
77,8

Maximale score 30,
minimaal benodigde
score is 18
Maximale score 40,
minimaal benodigde
score is 20
Maximale score 15,
minimaal benodigde
score is 10
Maximale score 15,
minimaal benodigde
score is 7
Maximale score 100,
minimaal benodigde
score is 55

Toelichting
Deze toetsingscriteria zijn opgesteld op basis van de Lokale Ontwikkelingsstrategie 2015-2020 voor
de Weidse Veenweiden zoals vastgesteld op 23 augustus 2016.
Voorwaarde is dat het initiatief in het LEADER-gebied wordt uitgevoerd. Initiatieven uit de kernen
boven de 30.000 inwoners dienen een duidelijk relatie (op doelen en organisatie) te hebben met het
platteland én de resultaten moeten ten goede komen aan het platteland.
Rangschikking en weging
- Per criterium wordt aangegeven de score naar de mate waarin het initiatief bijdraagt op een
schaal van 1-5
1 = niet/onduidelijk
2 = enigszins
3 = voldoende
4 = ruim voldoende
5 = helemaal
- Per criterium dient een minimum gescoord te worden voor positief advies
- Maximaal aantal haalbare punten: 100, minimaal 55 nodig voor een positief advies.

Waarde van de scores:

1 = niet/onduidelijk - 2 = enigszins - 3 = voldoende - 4 = ruim voldoende - 5 = helemaal
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Inkoop, juridische zaken en subsidies
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06I 06su bsidies@provincie-utrecht. n I
Subsidieverlening 80824617

Geachte mevrouw
Met uw e-mail die wij hebben ontvangen op 20 april 2021, heeft u bij ons college een aanvraag ingediend voor
een subsidie tot een bedrag van€ 20.000,- voor het project 'Haalbaarheidsstudie naar de ontwikkeling van
lingerie van bananentextiel', in het kader van de Uitvoeringsverordening MKB lnnovatiestimulering topsectoren
provincie Utrecht (d.d. 8 april 2021 ).
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Uitvoeringsverordening MKB lnnovatiestimulering topsectoren
provincie Utrecht en de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (AsvpU).
Subsidieverlening
Wij hebben vastgesteld dat uw aanvraag aan de criteria voldoet. Wij hebben daarom besloten u op grond van
artikel 2 en artikel 10 van de Uitvoeringsverordening MKB lnnovatiestimulering topsectoren provincie Utrecht
voor het genoemde project een subsidie te verlenen tot een bedrag van maximaal€ 20.000,-. Dit is maximaal
(afgerond) 39,68% van de totale subsidiabele kosten.
Deze projectsubsidie dient u aan te wenden voor de bekostiging van de activiteiten zoals omschreven in het
projectplan bij uw subsidieaanvraag, gedurende de periode van 20 april 2021 tot en met 31 december 2021.
Met betrekking tot deze activiteiten geldt de volgende realisatie-indicator:
Er wordt een eindrapportage opgesteld waarin tenminste de resultaten zijn beschreven van het
haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van een verkoopbaar, schaalbaar en circulair product van de
resten van een bananenboom.
Bepalingen en verplichtingen
Op deze subsidieverlening zijn de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de AsvpU en de
Uitvoeringsverordening MKB lnnovatiestimulering topsectoren provincie Utrecht van toepassing.
Conform artikel 21 lid 1 van de AsvpU dient u uiterlijk twee weken na afronding van het project te
melden dat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht, dat wil zeggen uiterlijk 15 januari 2022. U stuurt
deze melding naar subsidies@provincie-utrecht.nl.
De subsidie kan slechts worden aangewend voor de activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt;
Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsverordening MKB lnnovatiestimulering topsectoren
provincie Utrecht is de subsidieontvanger verplicht om binnen vier maanden na de subsidieverlening met
het haalbaarheidsproject te starten;
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Op grond van artikel 15, tweede lid, van de Uitvoeringsverordening MKB lnnovatiestimulering topsectoren
provincie Utrecht is de subsidieontvanger verplicht om het haalbaarheidsproject binnen twaalf maanden na
de start van het project uit te voeren;
Op grond van artikel 18 van de AsvpU heeft de subsidieontvanger een informatieplicht indien de
gesubsidieerde activiteiten niet, of niet geheel, zullen worden verricht of indien niet of niet geheel aan de
opgelegde verplichtingen zal worden voldaan;
Op grond van artikel 19 van de AsvpU heeft de subsidieontvanger een informatieplicht en een
toestemmingsvereiste bij organisatorische of financiële wijzigingen van het project of de organisatie;
We stellen een vermelding van de provincie Utrecht als subsidieverstrekker op één van uw communicatieuitingen op prijs. U kunt daarvoor ons logo gebruiken http://www .provincie-utrecht.nl/huisstijl;
Gedeputeerde Staten behouden zich het recht voor steekproefsgewijs te controleren of wordt voldaan aan
de, aan de subsidieverlening verbonden, verplichtingen en of wordt voldaan aan de geplande activiteiten en
uitgaven zoals vermeld in de subsidieaanvraag. Hierbij dient u inzage te geven in de administratie c.q. de
bewijsstukken, waarmee de realisatie van de realisatie-indicatoren kan worden aangetoond;
De subsidieontvanger dient de genoemde realisatie-indicatoren na te komen;
Mogelijk zullen wij u vragen jaarlijks een kostenoverzicht van het subsidieproject aan te leveren, in verband
met de provinciale jaarafsluiting.

Subsidievaststelling
De verleende subsidie wordt bij dezen direct vastgesteld. Het volledige subsidiebedrag wordt uitbetaald door
overmaking op rekeningnummer
ten name van MUSA Intimates, onder vermelding
van de projectnaam.
Dit betekent dat u deze subsidie niet meer apart hoeft te verantwoorden door middel van een eindrapportage.
Provincie Utrecht kan steekproefsgewijs controleren of de subsidie op de juiste wijze is besteed.
Staatssteun
We verlenen u deze subsidie met toepassing van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni
2014 (de Algemene Groepsvrijstellingsverordening), waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de
artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Publicatieblad van de
Europese Unie, L 187 van 26 juni 2014). De steun wordt verleend onder toepassing van artikel 25, Steun voor
onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.
Indien de Europese Commissie bepaalt dat de steun toch als ongeoorloofde staatssteun moet worden
aangemerkt, zal de steun, inclusief de daarover genoten rente, worden teruggevorderd.
Regelgeving
Voor de AsvpU en/of de volledige tekst van de Uitvoeringsverordening MKB lnnovatiestimulering topsectoren
provincie Utrecht kunt u de website www.provincie-utrecht.nl raadplegen.
Rechtsbescherming
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag van verzending een bezwaarschrift bij het college van
Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen:
•
Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier "Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD". Uw
DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www.provincie-utrecht.nl onder loket/klacht,
bezwaar of melding doorgeven/bezwaar tegen beslissing provincie.
•
Schriftelijk, t.a.v. de secretaris van de Awb-adviescommissie van PS en GS, Postbus 80300, 3508 TH
Utrecht. Dit bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:
uw naam en adres;
de datum;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (indien mogelijk onder vermelding
van het besluitnummer);
de reden van bezwaar;
ondertekening.
Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden. Overigens schort het
indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet op. Als u niet kunt wachten op de normale
behandeling van uw bezwaarschrift, hebt u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de
rechtbank. U moet op dat moment ook al een bezwaarschrift hebben ingediend. Het verzoek om een voorlopige
voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
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Contact

Indien u algemene vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer
kunt u contact opnemen met de heer
Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van uw project.
Hoogac
Gedep
namen

Drs. Martie Meijer
Concernmanager Stedelijke Leefomgeving

e.c.:
lnnoFunding B.V.
T.a.v. mevrouw
Nieuwe Gracht 7
2011 NB HAARLEM
E-mail:

@innofunding.nl
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. Voor inhoudelijke vragen

SAMENVATTING SUBSIDIEAANVRAAG
Projectgegevens
Provincie

Gedeputeerde Staten Utrecht

Subsidieregeling
Projectnaam

Openstellingsbesluit Uitvoering van LEADERprojecten 2018-2020 (Utrecht Oost)
Van koffiedik tot knolselderij

Startdatum

1-1-2021

Einddatum

31-12-2022

Hoofdvestiging project

Utrecht

Heeft intermediair

Nee

Heeft meerdere partners

Nee

Adres

Harvardlaan 10

Plaats

Utrecht

Postcode

3584 CV

Postcode is exact?

Ja

Projectbeschrijving
We werken in Nederland toe naar een circulaire economie. Bij circulaire economie is lokale verbinding
heel belangrijk omdat de reststroom van de één, de grondstof van de ander is. Een grote reststroom uit
de stad is koffiedik. Tonnen van dit voedingsrijke materiaal worden dagelijks weggegooid. In een
circulaire economie krijgt dit een nieuwe bestemming. Als grondstof voor het kweken van
oesterzwammen bijvoorbeeld.
Als de oesterzwammen geoogst zijn is blijft er rest-substraat over. Fungi Factory verwerkt koffiedik uit de
stad als grondstof voor oesterzwammen en heeft als doel om inzichtelijk te maken wat er komt kijken bij
een circulair bedrijf. Na de oesterzwammen oogst blijft rest-substraat over. Iedere maand heeft Fungi
Factory honderden kilo’s rest substraat ‘over’ uit hun urban farm. Ze willen de volgende stap nemen en
verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen reststroom: het substraat. Hier liggen kansen voor de
toekomst. Door het substraat uit de stad op het platteland als meststof voor gewassen te gebruiken
worden de logistieke lijnen korter, krijgt een afvalstroom nogmaals een bestemming als grondstof, wordt
organische stof toegevoegd aan de grond en wordt de band tussen stad en platteland versterkt.
Dit doen ze niet alleen. ze werken samen met bedrijven (koffiedik), boeren (grond), stadslandbouwers
(verhaal) en scholen (educatie). Met de scholen om leerlingen voor te bereiden op een circulaire
economie en met de Universiteit om onderzoek te doen naar de kansen en mogelijkheden van het
substraat. Met de bedrijven die een duurzaam verhaal willen maken van hun eigen koffiedik en met
stadslandbouwers voor het vertellen van dit verhaal aan een zo divers mogelijk publiek.
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SAMENVATTING SUBSIDIEAANVRAAG

Aanvragers
Naam aanvrager

Fungi Factory

Rechtsvorm organisatie

Vennootschap onder firma (VOF)

KVK Nummer / BSN nummer

68408137

Postadres

Jasmijnstraat 106

Postcode

3732EE

Plaats

De Bilt

Vestigingsadres

Harvardlaan 10

Postcode

3584ZC

Plaats

Utrecht

Telefoonnr.

+316

E-mail adres

info@fungifactory.nl

Website

www.fungifactory.nl

Bankrekening (IBAN)
Penvoerder

Ja

BTW-plichtig

Ja

1. Wat is uw relatienummer bij RVO.nl? Ook bekend als BRS-nummer. Dit nummer is noodzakelijk om
de subsidie te kunnen uitbetalen.
Als u nog geen relatienummer heeft, kunt u 'nvt' in dit veld invullen.
U dient wel een relatienummer te hebben om subsidie uitbetaald te krijgen. U kunt (eventueel na het
indienen van de subsidieaanvraag) het relatienummer aanvragen via RVO.nl, tel. 088-042 42 42.
nvt
2. Staat tegen uw organisatie een bevel uit tot terugvordering van steun, omdat deze steun in een
eerder besluit van de Europese Commissie onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is
verklaard?
Nee
3. Bent u een aanbestedende dienst of anderszins aanbestedingsplichtig? In het Handboek POP3
subsidie (zie website provincie) is een schema opgegenomen waarmee u kunt nagaan of u
aanbestedingsplichtig bent.
Als het antwoord op deze vraag ja is en u heeft al documenten die van belang zijn voor
aanbestedingen voor dit project, voeg deze dan als bijlage toe.
Nee

Persoonsgegevens
Naam
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Functie
BSN
Aanvrager
E-mail
Telefoon

Fungi Factory
@fungifactory.nl
+316

Intermediair Bedrijfsgegevens
Intermediair persoonsgegevens
Begroting
Partnernaam
Kostensoort
Onderbouwing
Subsidiabele kosten
Partnernaam
Kostensoort
Onderbouwing
Subsidiabele kosten
Partnernaam
Kostensoort
Onderbouwing
Subsidiabele kosten
Partnernaam
Kostensoort
Onderbouwing
Subsidiabele kosten
Partnernaam
Kostensoort
Onderbouwing
Subsidiabele kosten
Partnernaam
Kostensoort
Onderbouwing
Subsidiabele kosten
Partnernaam
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Fungi Factory
Voorbereiding - Kosten van architecten,
ingenieurs en adviseurs
Uitwerking project
5.250,00
Fungi Factory
Voorbereiding - Kosten van architecten,
ingenieurs en adviseurs
Uitwerking project
3.500,00
Fungi Factory
Kosten voor projectmanagement en
projectadministratie
Inhuur adviseurs tbv projectmanagement en
projectadministratie
45.250,00
Fungi Factory
Uitvoeringskosten - Operationele kosten voor de
uitvoering van het project
Ureninzet van aanvrager bij uitvoering van project
77.840,00
Fungi Factory
Uitvoeringskosten - Kosten van
haalbaarheidsstudie
Uitvoering haalbaarheidsstudies
20.470,00
Fungi Factory
Uitvoeringskosten - Kosten van materiaal
Materiaalkosten bij uitvoering project
17.420,00
Fungi Factory
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Kostensoort
Onderbouwing
Subsidiabele kosten
Totaal

Investeringen - Kosten van architecten, ingenieurs
en adviseurs
Inhuur adviseurs tbv uitvoering project
9.800,00
179.530,00

Projectkosten niet subsidiabel
Totaal

0,00

Financiering
Partnernaam
Financiernaam
Type financier
Bedrag
Type financiering
Proportioneel/vast
Partnernaam
Financiernaam
Type financier
Bedrag
Type financiering
Proportioneel/vast
Totaal

Fungi Factory
Gevraagde subsidie
Subsidie
70.000,00

Fungi Factory
Fungi Factory
Eigen financiering
109.530,00
Privaat
Vast
179.530,00

Uitgavenplanning
Partnernaam
Jaar
Bedrag
Kwartaal 1
Kwartaal 2
Kwartaal 3
Kwartaal 4
Partnernaam
Jaar
Bedrag
Kwartaal 1
Kwartaal 2
Kwartaal 3
Kwartaal 4
Totaal
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Fungi Factory
2021
119.870,00
39.810,00
28.810,00
17.250,00
34.000,00
Fungi Factory
2022
59.660,00
16.660,00
14.240,00
14.240,00
14.520,00
179.530,00

4

SAMENVATTING SUBSIDIEAANVRAAG
Indicatoren
Thema’s
Documenten binnen subsidieaanvraag
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
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Projectplan Fungi Factory definitief.pdf
Projectplan
13-11-2020 13:49:7
Totale begroting Fungi Factory (definitief).xlsx
Begroting
13-11-2020 13:50:30
uittreksel_handelsregister_68408137.pdf
Begroting
13-11-2020 13:50:58
Bankafschrift Maart 2020.pdf
Overige (verplichte) bijlagen
13-11-2020 13:51:38
uittreksel_handelsregister_68408137.pdf
Overige (verplichte) bijlagen
13-11-2020 13:51:41
Email met kosten substraat analyse UU
geschat.msg
Onderbouwing begroting offertes/ramingen
13-11-2020 13:52:0
Offerte FungiFactory 3 fungifarms.pdf
Onderbouwing begroting offertes/ramingen
13-11-2020 13:52:2
Offerte
.pdf
Onderbouwing begroting offertes/ramingen
13-11-2020 13:52:4
Offerte Wormenhotel Onderzoek
Paddestoelensubstraat Utrecht.pdf
Onderbouwing begroting offertes/ramingen
13-11-2020 13:52:6
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Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door

Offerte 202004 Website en media uitingen.pdf
Onderbouwing begroting offertes/ramingen
13-11-2020 13:52:8
20181214_Rotterzwam.pdf
Onderbouwing begroting offertes/ramingen
13-11-2020 13:52:10
Offerte 202002 Lesmateriaal ontwikkeling.pdf
Onderbouwing begroting offertes/ramingen
13-11-2020 13:52:12
Offerte 202003 Informatievoorziening
ontwikkeling.pdf
Onderbouwing begroting offertes/ramingen
13-11-2020 13:52:14
Kwekersgilde offerte 2020-199 FUFA.pdf
Onderbouwing begroting offertes/ramingen
13-11-2020 13:52:16
Email
consult uren.msg
Onderbouwing begroting offertes/ramingen
13-11-2020 13:52:18
IMG_20201113_140125.jpg
Overige (verplichte) bijlagen
13-11-2020 14:7:21

Checklist
Aanvraag
1. Bevindt de projectlocatie zich binnen de begrenzing van het LEADER-gebied?
Ja
Geef een toelichting.
Fungi Factory verwerkt de afvalstroom koffiedik uit de stad op hun bedrijfslocatie aan de rand van de
stad(Utrecht). Vanuit die locatie wordt een afvalstroom, het rest substraat, naar het platteland
(gemeente de Bilt) gebracht waar agrariërs het gebruiken voor voedselteelt.
2. Vraagt u subsidie aan voor een concrete actie die past binnen de LEADER Ontwikkelingsstrategie
(LOS)?
Ja
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3a. Heeft u vergunningen nodig om dit project uit te voeren?
Om in aanmerking te komen voor POP3 subsidie moet u voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.
Dit betekent onder andere dat u moet beschikken over de benodigde vergunningen (bv
omgevingsvergunning).
Ja
3b. Zo ja, geef aan welke vergunningen dat zijn. Geef ook aan wat de status is van de
vergunningverlening. Als u al vergunningen voor de uitvoering van dit project in uw bezit heeft, voeg
deze dan als bijlage toe.
Ontheffing meststoffenwet. Dit hebben we nodig voor het tweede jaar van ons project, als we
substraat gaan toevoegen in de bodem. Circulair terreinbeheer en een advocaat waar we aan
gekoppeld zijn door NMU (natuur en milieufederatie Utrecht) helpen ons hierbij.
4a. Indien uw project betrekking heeft op investeringen: heeft de investering waarschijnlijk negatieve
gevolgen voor het milieu?
Nee
4b. Zo ja, voeg een verkenning naar de te verwachten milieueffecten toe.
Als deze verkenning in het kader van vergunningverlening is of wordt uitgevoerd, mag u hiernaar
verwijzen. Een meer uitgebreide beschrijving kunt u ook in het projectplan geven.

Monitoring
1. Tot welke categorie van aanvragers hoort u?
Midden- en kleinbedrijf
2. Verwacht u dat uw project bijdraagt aan het creëeren van werkgelegenheid op het platteland? Een
fte is 1 voltijdsbaan, met het aantal uren zoals gebruikelijk is uw sector. Een voltijdsbaan gedurende 6
maanden is 0,5 fte.
Het gaat om nieuwe banen. Het behoud van werkgelegenheid telt niet mee.
Nee
3a. Hoeveel fte bedraagt de gecreëerde werkgelegenheid voor mannen?
3b. Hoeveel fte bedraagt de gecreëerde werkgelegenheid voor vrouwen?
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PROVINCIE

Fungi Factory Vof
t.a.v.
Jasmijnstraat 106
3732 EE DE BILT

DATUM
NUMMER
UW BRIEF VAN
UW NUMMER
BIJLAGE(N)

6 april 2021
8220C7DD
13 november 2020
UT-00302
3

UTRECHT

Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling: Europa
investeert in zijn platteland

Inkoop, juridische zaken en subsidies

TEAM
REFERENTIE
DOORKIESNUMMER
E-MAILADRES
ONDERWERP

06 subsidies@provincie-utrecht.nl
Subsidieverlening

Geachte heer
Op 13 november 2020 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor een POP3-subsidie tot een bedrag van
€ 70.000,00 voor het project "Van koffiedik tot knolselderij" met projectnummer UT-00302.
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan:
Verordening 1305/2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds
voor plattelandsontwikkeling (ELFPO)
De Algemene wet bestuursrecht
Verordening subsidies POP3 2014-2020 provincie Utrecht
Openstellingsbesluit Uitvoering van LEADER-projecten 2018-2020 (Utrecht Oost)
Beslissing
Wij hebben vastgesteld dat uw aanvraag aan de criteria voldoet. Wij keuren uw subsidieaanvraag goed. U krijgt
maximaal€ 70.000,00 voor de kosten die u gaat maken. Dit bedrag bestaat voor€ 35.000,00 uit een EUbijdrage en een AVP-bijdrage van€ 33.000,00. Daarnaast draagt de gemeente Utrecht€ 2.000,00 bij aan het
project. U vindt de berekening van dit bedrag in de bijlage bij deze brief.
Het definitieve subsidiebedrag stellen wij vast nadat u, na de uitvoering van uw activiteiten, uw vaststelling heeft
ingediend.
Start- en einddatum
Vanaf de datum van de ontvangstbevestiging van uw aanvraag mag u beginnen met de uitvoering van uw
activiteiten. U mag tot uiterlijk twee maanden na ontvangst van deze brief nog starten met de activiteiten.
Dit betekent dat de eerste opdracht die betrekking heeft op de uitvoering, in deze periode verleend moet zijn, of
dat, indien van toepassing, de eerste uren die op de uitvoering betrekking hebben, in deze periode zijn
gemaakt. Uitzondering hierop zijn voorbereidingskosten. Die kunnen worden gemaakt in de periode van één
jaar voor het indienen van uw subsidieaanvraag (zie ontvangstbevestiging), tot het moment van het indienen.
De startdatum van uw project is 1 januari 2021 en de einddatum is 31 december 2022. Als u deze data wilt
wijzigen, dan dient u hiervoor een wijzigingsverzoek in. Houdt u er bij een eventuele wijziging van de einddatum
rekening mee dat de activiteiten uiterlijk drie jaar na de datum van deze brief afgerond moeten zijn. Hoe u dit
doet, leest u in de bijlage bij deze brief.

Bedrijfsvoering
Archimedeslaan 6

PROVINCIE-UTRECHT.NL

Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
T 030-2589111

Meetbare output van uw project

Uw project zal worden getoetst aan de hand van uw projectplan en de volgende meetbare resultaten van uw
project:

2
3
4
5

Aan het einde van het project:
- Weet u wat substraat van koffiedik doet met de bodem en wat de samenstelling van het substraat is;
- Weet u welke gewassen goed groeien op het substraat;
- Wordt er 1x per week met een lading substraat naar Herenboeren Nieuw Bureveld gereden, waar dit
gericht wordt toegevoegd aan een gewas;
Ca. 2500 Utrechters (provincie) weten dat dit project bestaat en dat deze afvalstroom circulair wordt
opgewaardeerd;
Er staan 3 kasten op een publieke plek waarin 15 liter koffiedik per week kan worden omgezet in 2,5 kilo
oesterzwammen, 5 kg compost, 1 kg verse salade en bijvoorbeeld verse (thee) kruiden;
U ontwikkelt lespakketten rondom het thema van uw Leader project en gebruikt dit lesmateriaal voor
educatie aan ca. 60 basisschool klassen;
Ca. 250 middelbare scholieren hebben meegedacht over de businesscase "hoe kan een afvalstroom
waardevol worden".

Voorwaarden bij uitvoeren project
Bij het uitvoeren van het project krijgt u te maken met een aantal voorwaarden, zoals het bijhouden van een
administratie en het aanvragen van de subsidievaststelling. De voorwaarden, de termijn voor het indienen van
de aanvraag voor vaststelling en uitleg over de controle van uw voorschot- of vaststellingsaanvraag vindt u in de
bijlage bij deze brief. Let u hierbij met name op het onderdeel "Redelijkheid van kosten".
Aanvullende voorwaarde
Bij de beoordeling van uw aanvraag door de LAG op 9 december 2020 is als aanvullende voorwaarde gesteld
dat voor het uitvoeren van de pilot (alle activiteiten die gericht zijn op het verwerken van substraat in de grond)
de ontheffing op de meststoffenwet afgegeven moet zijn. Deze ontheffing dient u per ommegaande te versturen
naar subsidies@provincie-utrecht.nl onder vermelding van uw projectnummer UT-00302.
Voorschot aanvragen
U kunt een voorschot aanvragen over de gemaakte en betaalde kosten op basis van wat aan u is verleend.
De aanvraag moet betrekking hebben op minimaal 25% van de subsidie of bedraagt minimaal€ 50.000,00.
Wilt u dit aanvragen? Dit kan via het webportaal.
Publicatie subsidiegegevens
Uw project wordt gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 voor Nederland
(POP3). Dit programma wordt deels gefinancierd uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
(ELFPO). leder jaar publiceert de Staatssecretaris een lijst met bedrijven die subsidie krijgen van het ELFPO.
Natuurlijke personen die een subsidiebedrag van minder dan€ 1.250,00 ontvangen, staan geanonimiseerd in
deze lijst. De subsidiegegevens komen in een databank op mijn.rvo.nl.
Daarnaast worden alle door de rijksoverheid toegekende subsidies als open data aangeboden op de website
van de rijksoverheid. Bij een financiering van meer dan€ 1.250,00 worden de namen van natuurlijke personen
in beide openbare overzichten vermeld.
Niet mee eens?
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag van verzending een bezwaarschrift bij het college van
Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen:
Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier "Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD". U vindt
het formulier via: www.provincie-utrecht.nl onder lokeUklacht, bezwaar of melding doorgeven/bezwaar tegen
beslissing provincie. Uw DigiD geldt als ondertekening.
Schriftelijk, t.a.v. de secretaris van de Awb-adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH
Utrecht. Noem daarin uw naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, het besluit waartegen het
bezwaar is gericht (indien mogelijk onder vermelding van het besluitnummer), de redenen van het bezwaar
en voorzien het van uw handtekening.
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Hoofdstuk 6 (algemene bepalingen over bezwaar en beroep) en de afdelingen 7.1 en 7.2 (bijzondere
bepalingen over bezwaar) van de Algemene wet bestuursrecht zijn van toepassing.
Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden. Overigens schort het
indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet op. Als u niet kunt wachten op de normale
behandeling van uw bezwaarschrift, heeft u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de
rechtbank, waarbij een griffierecht is verschuldigd (zie www .rechtspraak.nl voor de hoogte van het griffierecht).
U moet op dat moment ook al een bezwaarschrift hebben ingediend. Het verzoek om een voorlopige
voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht,
postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Titel 8.3 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.

Meer informatie
Heeft u vragen, kijk dan op onze website onder thema "Landbouw", onderwerp "Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3". Of neem contact met ons op via e-mailadres subsidies@provincie-utrecht.nl of telefonisch
met de medewerker bij de referentie in de aanhef van deze brief.

Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten van Utrecht
Namens hen,

Mevrouw H. Jager MCM
Concernmanager Domein Landelijke Leefomgeving

Bijlagen:
1. Berekeningsformulier
2. Berekeningsformulier - details subsidiabele kosten
3. Bijlage Voorwaarden bij uitvoeren project
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Naam aanvraaer
Aanvraaonummer
Relatienummer
Kvk-nummer
Proiectnaam
Datum ontvanast
1,1,

·-

,, ,.:I

Bearotinasoost
Voorbereid in□
Voorbereidina
C

-;--1
0
0

(,)

0
N

Uitvoerina
Proiectmanaaement en - administratie
Uitvoerina
Uitvoe rina
Investe rina en

lJ
DJ
(C

s·

DJ

,I>.

<

DJ
:::,
CXl

Uitvoerina
Totalen:
Maximaal te verlenen subsidie
~t

Uitvoerina van LEADER-oroiecten 2018-2020 (Utrecht Oost)
Funqi Factorv
UT-00302
211953447
68408137
Van koffiedik tot knolselderii
13-11-2020
,.
· "· " · Beoórdelii:iéJ.,.
.s:;·
Aangevraagde
Goedgekeurde
SubsidieKostensoort
Kostentvoe
kosten
kosten
nercentane
Architecten, ingenieurs en Bijdragen in natura
adviseurs
eiaen arbeid
€
5.250 00 €
5.250 00
50%
Architecten, ingenieurs en Bijdragen in natura
adviseurs
eiaen arbeid
€
3.500 00 €
3.500 00
50%
Operationele kosten voor
de uitvoering van het
Bijdragen in natura
oroiect
eto en arbeid
€
72.940 00 €
72.940 00
50%
Projectmanagement en
o roiectad min is tra tie
Kosten derden
€
45.250 00 €
45.250 00
50%
Haalbaarheidsstudies
Kosten derden
€
20.470 00 €
20.470 00
50%
Materiaal
Kosten derden
€
17.42000 €
17.420 00
50%
Architecten, ingenieurs en
adviseurs
Kosten derden
€
9.800 00 €
9.800 00
50%
Bijdragen in natura
Promotie en nubilciteit
e lo en arbeid
€
4.900 00 €
4.900 00
50%
C 179.530.00
C 179.530.00

•f·'

Fi na ncieri nosbron
EU-POP
Provincie Utrecht AVP co-fin,
Ine mee nte utrecht
Eiaen financierino (inclusief derden)
Totaal

vfinancie.rina van hetnrnieet
€
€
€
€
C

35.000 00
33,000 00
2.000 00
109.530 00
179.530 00

-

'

- ,1~

-·
CJ

SI)
(Q
(I)

~
CJ

(I)

~
Berekend
subsidie bed ra a
€

2.625 00

€

1.750 00

ciJ

""'::I
(I)

::I
(Q

en

ë'
""I

3

€

36.470 00

€
€
€

22.625 00
10.235 00
8.710 00

€

4.900 00

C:
(I)

€
2.450 00
C 89.765 00
C 70.000 00
M

""I

Bijlage 2 Berekeningsformulier - details subsidiabele kosten
Het aangevraagde subsidiebedrag bedraagt€ 70.000,00.
De volgende door u begrote kosten, exclusief BTW, komen in aanmerking voor subsidie:
Aanvrager

Kostensoort

Kostentype

Fungi
Factory

Voorbereiding - Kosten van architecten, ingenieurs en
adviseurs

Bijdragen in natura eigen arbeid

Kosten voor projectmanagement en projectadministratie
Uitvoeringskosten - Operationele kosten voor de
uitvoering van het project
Uitvoeringskosten - Kosten van haalbaarheidsstudie

Kosten derden
Bijdragen in natura eigen arbeid
Kosten derden

Uitvoeringskosten - Kosten van materiaal
Uitvoeringskosten - Kosten voor promotie en publiciteit

Kosten derden
Bijdragen in natura eigen arbeid

Investeringen - Kosten van architecten, ingenieurs en
adviseurs

Kosten derden

Totaal subsidiabele projectkosten

Subsidiabel
bedrag

€ 5.250,00
€ 3.500,00
€ 45.250,00
€ 72.940,00
€ 20.470,00
€ 17.420,00
€ 4.900,00

€ 9.800,00
€ 179.530,00

Uit de begroting blijkt dat er een bedrag van€ 4.900,- bestemd is voor de begrotingspost Kosten voor promotie
en publiciteit. Derhalve zijn de kosten verplaatst van begrotingspost Operationele kosten voor de uitvoering van
het project naar begrotingspost Kosten voor promotie en publiciteit.

F"mancrennq
Aanvrager

Financier

Fungi
Factory

Fungi Factory
Gemeente Utrecht
Bijdrage Provincie Utrecht
Bijdrage EU POP3

Bedrag

€ 109.530,00
€ 2.000,00
€ 33.000,00
€ 35.000,00
€ 179.530,00

'

Totaal

De uiteindelijke vaststelling van de subsidie na afloop van de projectperiode wordt berekend ten opzichte van
de daadwerkelijk gerealiseerde en goedgekeurde subsidiabele kosten. De POP3-subsidie bedraagt 50% van de
subsidiabele kosten tot een maximum van€ 70.000,00.
De uitgavenplanning van de totale projectkosten van uw project is als volgt:
Jaar

t

Bedraa

!

2021
2022

€ 119.870,00
€ 59.660,00

Totaal

€ 179.530,00
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Bijlage 3 Voorwaarden bij uitvoeren project
Horend bij Beslissing aanvraag POP3 Openstellingsbesluit Uitvoering van LEADER-projecten 2018-2020
(Utrecht Oost)
Project UT-00302 Van koffiedik tot knolselderij
Bij het uitvoeren van het project gelden de volgende voorwaarden:
Administratie bijhouden
Tijdens de uitvoering van de activiteiten is het belangrijk dat de kosten die u maakt makkelijk inzichtelijk zijn.
Hiervoor houdt u een administratie van alle inkomsten en uitgaven bij met de onderliggende bewijsstukken:
1. een sluitende urenadministratie;
2. een gedegen en volledig inkoopdossier;
3. bewijsstukken die op uw naam staan en waaruit blijkt wat de geleverde goederen en diensten zijn.
Bewaarplicht
Bewaar uw administratie tot 31 december 2028. Meer uitleg over de administratie kunt u lezen in paragraaf
3.2.c en hoofdstuk 5 van het "Handboek POP3 subsidie" (onder Downloads1).
Wijziging melden
Dien altijd eerst een wijzigingsverzoek in als u een wijziging wilt doorvoeren in uw investering of project.
Bijvoorbeeld als u een onderdeel niet wilt gaan uitvoeren. Gedeputeerde Staten kan op basis van dat verzoek
toestemming geven om de beslissing te wijzigen. Een wijziging kan niet leiden tot:
- een hogere subsidie;
- een activiteit die op basis van het openstellingsbesluit niet subsidiabel is;
- een lager behaald aantal punten op basis van de selectiecriteria dan het minimumaantal punten om voor
subsidie in aanmerking te komen;
- een lagere plaats op de prioriteitenlijst dan de plaats waarop het subsidieplafond is bereikt.
Als activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht, deelt u dat
direct schriftelijk mee. Ook indien niet, niet tijdig of niet geheel aan de verplichtingen die aan de subsidie
verbonden zijn, zal worden voldaan, deelt u dat direct schriftelijk mee.
Hoe kunt u het wijzigingsverzoek indienen?
U dient het wijzigingsverzoek digitaal in via het webportaal.
In de handleiding op het webportaal vindt u uitleg over het indienen van een wijzigingsverzoek en de bijlagen
die u mee moet sturen.
Voortgangsverslag opsturen
Binnen drie maanden na afloop van elk projectjaar (gerekend vanaf de datum van de verleningsbeschikking)
stuurt u ons een rapportage over de voortgang van de activiteiten. U beschrijft:
- welke activiteiten u heeft uitgevoerd en hoe deze hebben bijgedragen aan de doelstelling(en) van uw
project;
- de eventuele afwijkingen van het projectplan en de oorzaak daarvan;
- de activiteiten die in het komende jaar uitgevoerd zullen worden;
- de eventuele maatregelen die genomen worden om een eventuele achterstand in te lopen;
- de financiële voortgang met een actueel kostenoverzicht, financieringsoverzicht, financiële planning voor de
resterende looptijd.
U dient het voortgangsverslag· en het betaalverzoek digitaal in via het webportaal.
In de handleiding op het webportaal vindt u uitleg over het indienen van het voortgangsverslag en een
betaalverzoek met de daarbij behorende documenten.
Redelijkheid van kosten
De door u opgegeven kosten derden worden onder andere beoordeeld op redelijkheid (marktconformiteit).

1

https://www. pro vi ncie-utrecht. n 1/onderwerpen/alle-onderwe rpen/pop-3/su bsidieproced ure/
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De redelijkheid van kosten kunt u aantonen door bij uw aanvraag om een voorschot- of vaststelling een
onderbouwing aan te leveren. U kunt hierbij denken aan meerdere offertes of een taxatierapport. Wanneer u
geen onderbouwing aanlevert, vindt de beoordeling plaats op geheel eigen onderzoek.
Het deel van de kosten dat niet als redelijk wordt beoordeeld, wordt als niet subsidiabel beschouwd. Hierdoor
vallen de subsidiabele kosten lager uit.

Subsidie vaststellen
U kunt een verzoek tot vaststelling van de subsidie indienen wanneer uw project is gerealiseerd. U bent
verplicht de aanvraag tot subsidievaststelling binnen drie jaar na de datum van deze
subsidieverleningsbeschikking in te dienen, of, indien dat eerder is, uiterlijk op 1 april 2023. De subsidie wordt
vastgesteld op basis van door u gemaakte (betaalde) kosten voor uw project. Indien deze kosten lager zijn dan
bij de verlening aangegeven, dan zal de subsidie ook evenredig lager worden vastgesteld.
Hoe kunt u uw aanvraag voor vaststelling indienen?
U dient het verzoek tot vaststelling digitaal in via het webportaal.
In de handleiding op het webportaal vindt u uitleg over het indienen van het verzoek inclusief het betaalverzoek
met de daarbij behorende documenten.
Controle bij aanvragen voorschot of vaststelling
Vraagt u een voorschot of vaststelling aan? Dan controleren wij of alle door u opgegeven kosten ook passen
binnen de voorwaarden van de regeling, de eventuele extra voorwaarden in de beschikkingen en het verleende
subsidiebedrag. Als wij afwijkingen constateren treedt mogelijk de 10%-regel in werking.
Hoe werkt de 10%-regel?
Het verschil tussen het bedrag aan subsidie dat u in een betalingsaanvraag heeft opgegeven en het bedrag aan
subsidie na beoordeling, mag niet hoger zijn dan 10%. Is dit wel zo, dan verlagen wij de door ons beoordeelde
subsidie met het verschil tussen de beoordeelde subsidie en het door u opgegeven bedrag aan subsidie. We
passen géén extra verlaging toe als u kunt aantonen dat u geen schuld heeft aan het opgeven van nietsubsidiabele kosten.
Meer informatie en een voorbeeldberekening vindt u op www.provincie-utrecht.nl onder thema "Landbouw",
onderwerp "Plattelandsontwikkeling (POP3)".
Medewerking verlenen
U moet medewerking verlenen aan toezichthouders die controles uitvoeren op deze regeling.
Communicatieverplichtingen LEADER projecten
Bij al uw voorlichtings- en communicatieacties dient u duidelijk aan te geven dat u subsidie heeft ontvangen uit
het ELFPO:
i) door weergave van het embleem van de Unie, LEADER-logo en het embleem van de provincie Utrecht;
ii) door te verwijzen naar de steun uit het ELFPO door gebruik te maken van de ELFPO-slagzin.
Technische vereisten
Als u informatie publiceert, voorlichting geeft of communiceert over de activiteiten waarvoor u steun vanuit
ELFPO ontvangt moet het volgende worden vermeld op de titelpagina van de publicatie, op het affiche en bij de
informatie die digitaal beschikbaar wordt gesteld (webpagina, database of via audiovisuele middelen):
1. het EU-logo, welke voldoet aan de voorschriften van de Commissie;
2. het Leader-logo, welke voldoet aan de voorschriften van de Commissie;
3. het regionale embleem van de provincie Utrecht;
4. de vermelding dat er sprake is van steun uit het ELFPO met de tekst "Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland";
5. beschrijving van het project.
De bovengenoemde informatie bedraagt minimaal 25% van de oppervlakte van de plaquette, bord of
webpagina. Ook moet er in de webpagina een hyperlink naar de Europese Commissie over het ELFPO staan2.
Het Leader-logo in jpg-formaat (voor websites) en in eps-formaat (voor drukwerk) is hier te vinden:
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/promotional-material_en

2 http://ec.europa.eu/agriculture/index_nl.htm

UT-00302

Pagina 7 van 8

Informatieplaquette (tenminste A4 form aat), Affiche (tenminste A3 form aat)

U bent verplicht een informatieplaquette aan te brengen op de gebouwen waarin u gevestigd bent.
Hiervoor geldt eveneens de verplichting dat de logo's ten minste 25% van de oppervlakte van de plaquette
bestaan.
Meer informatie over de voorschriften en het gebruik van logo's en slogan vindt u op www.provincie-utrecht.nl
of in het handboek.
Meer informatie over de voorwaarden
Uitleg over alle voorwaarden van deze subsidie vindt u op www.provincie-utrecht.nl onder thema "Landbouw",
onderwerp "Plattelandsontwikkeling (POP3)" of het handboek.
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In te vullen door de LAG
Waarde van de scores:
1 = niet/onduidelijk - 2 = enigszins - 3 = voldoende - 4 = ruim voldoende - 5 = helemaal

1. Bijdrage aan doelstellingen LOS

Score
1-5

Toelichting/ motivatie score

A. Het project draagt bij aan de afstemming van de vraag
naar lokaal voedsel van de ommestad met het aanbod
van het platteland

3,63

B. Het project draagt bij aan de afstemming van het
recreatieaanbod op het platteland op de vraag vanuit de
ommestad en/of aan het zichtbaar maken van het aanbod

2,13

Dit is een nevendoelstelling van dit
project. Het is een onderzoek op
circulaire herverwerking substraat
voor andere kweekdoeleinden, als
vernieuwende wijze van
voedselproductie.
Dit is geen hoofddoelstelling van dit
project.

C. Het project draagt bij aan het overbrengen van
informatie over de productie van voedsel en natuur &
landschap

3,75

Dit is de hoofddoelstelling van dit
project. Educatie maakt deel uit van
de onderzoeksopzet en is ook een
doel op zich (mbt eindresultaat)

D. Het project draagt bij aan een vernieuwende vorm van
zelforganisatie van boeren, burgers en bedrijven op het
platteland

3,38

Dit is geen hoofddoelstelling van dit
project.

E. Het project draagt bij aan het op vernieuwende wijze
oplossen van maatschappelijke vraagstukken en het
vinden van innovatieve financieringsvormen voor
maatschappelijke functies

3,00

Meerwaardecreatie aan afval is
zeker een maatschappelijk
uitdaging, maar in dit project is dit
in omvang erg gering.

F. Het project draagt bij aan innovatieve methoden voor
het opwekken, opslaan en gebruik van duurzame energie

1,25

Dit is geen hoofddoelstelling van dit
project.

Platteland en Ommestad:

Innovatie:

Hulpvragen bij A-E:
 Zijn de resultaten van het project in voldoende mate te relateren aan de doelen (thema’s) van de LOS?
 In welke mate draagt het project bij aan de ontwikkeling van het gebied/ het platteland? ‘Zitten we hier echt op
te wachten?’’.

Subtotaal
Weging
Totaal 1. Bijdrage aan doelstellingen LOS

17,14
1
17,14

Score: minimaal 9 punten

Waarde van de scores:
1 = niet/onduidelijk - 2 = enigszins - 3 = voldoende - 4 = ruim voldoende - 5 = helemaal

2. Bijdrage aan LEADER kenmerken
A. Bottum-up waarde
Het project is een initiatief van, voor en door
ondernemende inwoners, overheden, onderwijs,
ondernemers en maatschappelijke organisaties, waarbij
draagvlak, eigenaarschap en reikwijdte voor het gebied
wordt beoogd.

Score
1-5

Toelichting/ motivatie score

3,50

Initiatief komt vanuit de streek,
maar vooral vanuit Fungi Factory
(en niet zozeer van andere partijen).
Er werken wel andere partijen uit
het gebied aan mee.
Fungi Factory brengt zelf tijd (uren
om niet) en geld in.

4,00

Dit betreft een experiment en
onderzoek naar een vernieuwende
en circulaire teeltwijze. Dit kan bij
succes als voorbeeld dienen voor
toepassing op grotere schaal. Of
wellicht kunnen ze dit in de
toekomst nog verder uitwerking
richting andere afvalstromen.
Er wordt samengewerkt met diverse
bedrijven, onderzoeksinstellingen
en onderwijs in de regio.

Hulpvragen:
•
Zijn er meerdere partijen betrokken bij het project?
•
Waaruit blijkt die betrokkenheid? (bijv. financieel,
bijdrage in uren)?

B. Vernieuwingswaarde
Het project brengt vernieuwing in het gebied op gang in
de vorm van een experiment, innovatie of een nieuwe
doelgroep die aangesproken wordt.
Hulpvragen:
•
Is het project nieuw voor het gebied?

C. Samenwerking
Het project legt nieuwe (soorten) verbindingen tussen
ondernemende inwoners, overheden, onderwijs,
ondernemers en maatschappelijke organisaties.

3,63

Hulpvragen:
 Is er sprake van (nieuwe) samenwerking?

D. Overdraagbaarheid
Het project heeft een interessante aanpak en/of
resultaten en de aanvrager toont bereidheid om kennis
en ervaringen te delen.

3,88

Hulpvragen:
 Worden de projectresultaten uitgedragen en/of is daar
bereidheid toe?
 Is het project/de resultaten overdraagbaar? Kunnen
anderen/het gebied ervan leren?
 Is daar in de communicatieparagraaf aandacht aan
besteed?

Subtotaal
Weging
Totaal 2. Bijdrage aan LEADER kenmerken

15,01
2
30,02

Een van de doelen in dit project is
het overdragen van de opgedane
kennis. De LAG hecht hier zeer veel
waarde aan: niet alleen kennis
delen onder betrokkenen, maar
breder.
Dit betreft een onderzoek op kleine
schaal, maar bij succes kan het ook
op andere plekken en op grotere
schaal worden toegepast.

Score: minimaal 12 punten

Waarde van de scores:
1 = niet/onduidelijk - 2 = enigszins - 3 = voldoende - 4 = ruim voldoende - 5 = helemaal

3. Haalbaarheid project (vanuit financieel en
organisatorisch oogpunt)
A. Eigenaarschap en/ of partnerschap
De verantwoordelijkheid, deskundigheid en
organisatiestructuur van de aanvrager en betrokken
partners.

Score
1-5

Toelichting/ motivatie score

3,38

Deskundigheid lijkt oké, zeker ook
omdat expertise van andere partijen
wordt ingeschakeld. Maar de
organisatiestructuur om project uit te
voeren is vrij mager uitgewerkt. Het
ligt op de schouders van één partij,
dat is risicovol. Wellicht kunnen ze dit
nog breder trekken.
Aandachtspunt: belangrijk dat zij hun
afspraken in het gebied nakomen.

3,00

Onderzoeksgedeelte lijkt goed
uitvoerbaar, bij betrekken van
onderwijs vraagt LAG zich af of dit
haalbaar is, zeker gezien Covid-19.
Er was wat verwarring over het
dekkingsplan, maar dit is sluitend. Er
worden nog fondsen benaderd, maar
als deze niet bijdragen, staat
aanvrager zelf garant voor dit bedrag.

3,13

Risico’s zijn in kaart gebracht.
Deelname vanuit onderwijs blijft een
risico, zeker met corona. Ook
verkrijgen van ontheffing van de
meststoffenwet is nog een risico. LAG
stelt als voorwaarde voor uitvoeren
van de pilot dat die ontheffing er wel
moet zijn.

9,51
1
9,51

Score: minimaal 9 punten

Hulpvragen:
 Is er een duidelijke verantwoordelijke voor het project en
de resultaten?
 Is er openbare kennis over de betrouwbaarheid en
kwaliteit van de aanvrager?
 Heeft de aanvrager de deskundigheid (georganiseerd) om
het project goed uit te voeren en de resultaten in stand te
houden?
 Is er een degelijke organisatiestructuur om het project
goed uit te voeren en de resultaten in stand te houden?
 Heeft de aanvrager voldoende financiële middelen om de
kosten te kunnen voorfinancieren
 Wie zijn er betrokken? Wie missen we?

B. Uitvoerbaarheid
Uitvoerbaarheid van het project ten aanzien van het
bereiken van de beoogde resultaten, de gekozen aanpak
en de benodigde randvoorwaarden.
Hulpvragen:
 Zijn de doelen en de gekozen aanpak realistisch?
 Is de begroting realistisch?
 Is er een logisch verband tussen de doelen, de activiteiten
en de begrote kosten?
 Is het dekkingsplan sluitend, kloppend (volgens de
percentages) en transparant?
 Zijn toezeggingen cofinanciering of bankgaranties
bijgesloten?
 Is het tijdpad realistisch?
 Zijn de benodigde randvoorwaarden (vergunningen,
toestemming buren/omwoners etc) in orde of worden
binnenkort verkregen?

C. Mate van risico:
De (organisatorische en financiële) risico's en de aanpak
waarop deze risico’s tegemoet worden getreden.
Hulpvragen:
 Zijn de risico’s (financieel maar bijvoorbeeld ook mogelijke
bezwaren uit de omgeving) goed beschreven?
 Zijn er risico’s over het hoofd gezien?
 Is er een goede aanpak om de risico’s te beperken danwel
te voorkomen?
 Zijn er verklaringen van risicodragers?

Subtotaal
Weging
Totaal 3. Haalbaarheid

Waarde van de scores:
1 = niet/onduidelijk - 2 = enigszins - 3 = voldoende - 4 = ruim voldoende - 5 = helemaal

4. Doelmatigheid en doeltreffendheid van het
project
A. Continuïteit:
Het voortbestaan dan wel de doorontwikkeling van de
organisatie en/ of projectresultaten is gewaarborgd.

Score
1-5
3,00

Het betreft een onderzoek. Het
project heeft een kop en staart tot
circa eind 2022. Wat er daarna
gebeurt hangt af van de resultaten
van het onderzoek. Men is in ieder
geval wel bereid om de kennis te
delen.

2,88

Zonder LEADER-bijdrage kan dit
project niet worden opgestart.
Motivatie = passie, maar ook wel
deels eigenbelang.
Kosten zijn fors in relatie tot de
opbrengst.
Tijdsinzet is fors.

3,63

Private bijdrage is ruim 60 %. Er
worden nog private fondsen
benaderd, maar aanvragers staan
garant voor private bijdrage. Eigen
bijdrage is beschikbaar.

9,51
1
9,51

Score: minimaal 9 punten

Hulpvragen:
 Is er zicht op continuïteit en
draagkracht/verantwoordelijkheid voor instandhouding en
verspreiding van de resultaten na afloop van het project?
 Is er een onderbouwing hiervan door een sluitend en
realistisch exploitatie- of beheerplan voor de komende 5
jaar?

B. Waar voor je geld (‘ Value for money’)
Er is een goede balans tussen de investeringen en
verwachte opbrengst in brede zin.
Hulpvragen:
 Is de tijdsinzet in relatie tot de te verwachten resultaten?
 Is er een goede balans tussen de begrote kosten en de
verwachtte resultaten van het project?
 Is dit project de gevraagde LEADER-bijdrage waard?
 Is een LEADER-bijdrage echt nodig? Waar zit de “plus” die
LEADER kan bieden?
 Kan het project zonder de LEADER-bijdrage doorgaan?
 Zijn er andere financieringsbronnen die beter geschikt zijn
voor dit project?
 Wat is de motivatie van de aanvrager:
passie/gemeenschappelijk of gebiedsbelang of alleen
vanuit eigen belang?

C. Private bijdrage
De hoogte en zekerheid van de eigen bijdrage/private
financiering.
Hulpvragen:
 Is er sprake van minimaal 50 % private of eigen
financiering?
 Wordt er eigen geld of uren in het project gestoken?
 Is de ureninzet realistisch (en niet ‘opgeklopt’)?
 Worden er andere private middelen aangetrokken en zijn
die gegarandeerd?

Subtotaal
Weging
Totaal 4. Doelmatigheid en doeltreffendheid

Toelichting/ motivatie score

Totaalscore
Criterium

1. Doelstellingen LOS
2. LEADER kenmerken
3. Haalbaarheid
4. Doelmatigheid en
doeltreffendheid

Subtotaal

17,14
15,01
9,51
9,51

Minimaal
aantal punten
voor een
positief
advies
9
12
9

Weging
subtotaal

Max. aantal
punten na
weging bij
criterum

Totale
score

1
2
1

30
40
15

9

1

15

17,14
30,02
9,51
9,51

Totaal

100

66,18

Er zijn minimaal 51 punten nodig om voor LEADER-subsidie in aanmerking te komen.

Toelichting
Deze toetsingscriteria zijn opgesteld op basis van de Lokale Ontwikkelingsstrategie 2015-2020 voor
Utrecht-Oost.
Voorwaarde is dat het initiatief in het LEADER-gebied wordt uitgevoerd. Initiatieven uit de kernen
boven de 30.000 inwoners dienen een duidelijk relatie (op doelen en organisatie) te hebben met het
platteland én de resultaten moeten ten goede komen aan het platteland.
Rangschikking en weging
- Per criterium wordt aangegeven de score naar de mate waarin het initiatief bijdraagt op een
schaal van 1-5
1 = niet/onduidelijk
2 = enigszins
3 = voldoende
4 = ruim voldoende
5 = helemaal
-

-

Per criterium dient een minimum gescoord te worden voor positief advies
1. Bijdrage aan doelstellingen LOS: minimaal 9 punten van de 30 (weging: 1)
2. LEADER-kenmerken: minimaal 12 punten van de 20 (weging: 2)
3. Haalbaarheid: minimaal 9 van de 15 punten (weging: 1)
4. Doelmatigheid en doeltreffendheid: minimaal 9 van de 15 punten(weging: 1)
Maximaal aantal haalbare punten: 100, minimaal 51 nodig voor een positief besluit.

Aanvraagformulier jaar 2019 van de ‘Uitvoeringsverordening EBU 2016’- MIT-haalbaarheidsprojecten en R&D
samenwerkingsprojecten (groot en klein)
Let op: Alleen de aanvragen die voldoen aan de strategische agenda van de Economic Board Utrecht (EBU) en het topsectorenbeleid in de regio komen in
aanmerking voor subsidie. Alleen volledig ingevulde en door de juiste daartoe bevoegde persoon(en) ondertekende formulieren inclusief alle verplichte (en
benodigde) bijlagen worden in behandeling genomen. Aanvragen worden beoordeeld op basis van de Uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht 2016 en de
Algemene Subsidieverordening provincie Utrecht. Lees voor het invullen van dit aanvraagformulier de Uitvoeringverordening Economic Board Utrecht 2016 en de
Algemene Subsidieverordening provincie Utrecht goed door! Bekijk ook de website van RVO inzake de MIT-regeling: http://www.rvo.nl/subsidiesregelingen/mkb-innovatiestimulering-regio-en-topsectoren-mit.
MIT haalbaarheidsprojecten
De beslissing op de MIT haalbaarheidsproject-aanvragen zal op volgorde van binnenkomst plaatsvinden. Als datum van binnenkomst geldt de datum waarop een
volledige aanvraag is ontvangen. Op de dag dat het subsidieplafond wordt overvraagd, zal door loting de onderlinge volgorde van de aanvragen van die dag worden
bepaald.
MIT R&D samenwerkingsprojecten (groot en klein)
De beslissing op de MIT R&D-samenwerkingsproject-aanvragen zal op rangschikking van het aantal toegekende punten voor de in artikel 30 van de
Uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht 2016 beschreven criteria plaatsvinden.

1. Gegevens van de aanvragers
1.1. Gegevens van de hoofdaanvrager
Naam organisatie:

High Five Solutions B.V.

Postadres:

Korte Dreef 5, 4131PM, Vianen

Bezoekadres:

Korte Dreef 5, 4131PM, Vianen

Rechtsvorm van de organisatie

BV

Is de aanvrager BTW-plichtig?

x ja
Beantwoord de volgende vraag
O nee
Beantwoord de volgende vraag
x ja
Ga bij de bepaling van het totale subsidiebedrag uit van de begroting excl. BTW

Kan de aanvrager de BTW verrekenen?
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O nee
Ga bij de bepaling van het totale subsidiebedrag uit van de begroting incl. BTW

Rekeningnummer:
KvK-nummer:
Voeg een recent KvK-uittreksel als bijlage toe
Naam contactpersoon:

62368850

Functie:

Directeur

Telefoonnummer:

034

E-mail adres:

almer@h5s.com

Website

https://h5s.com/

Almer van der Stoel

Wordt de aanvraag ingediend door intermediair?

X ja
Er dient een machtiging als bijlage bij de aanvraag aanwezig te zijn
O nee
Ga door naar 1.2
Contactpersoon en telefoonnummer intermediair:
| KCGroup
Postadres intermediair

Koggestraat 9G, 1012TA

Bij vragen over het project, tot wie moeten we ons
dan wenden?
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| KCGroup
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2. Het project
2.1 Algemene gegevens van het project
Soort project:
Naam project:
Start en einddatum project waar de subsidie voor
wordt aangevraagd:
Totale projectkosten:
Aan te vragen subsidiebedrag:

X Haalbaarheidsproject
O R&D samenwerkingsproject groot
O R&D samenwerkingsproject klein
Windmolen fundaties verwijderen
10-04-2019 t/m 9-10-2019
€ 49.800
€ 19.920

2.2 Samenvatting projectplan (voeg het volledige projectplan toe als bijlage; u kunt hiertoe het meest recente format van RVO gebruiken)
A. Doelstelling en te bereiken resultaat (Output)
Beschrijf de doelstelling van uw project en het eindresultaat in meetbare termen.
H5S zal in dit project de economische en technische haalbaarheid te onderzoeken van een procedé en machine om de fundaties van windmolens te verwijderen.
Dat is nu nog technisch onmogelijk om efficiënt te doen. Antwoord wordt gezocht op de volgende haalbaarheidsvragen:
Technisch
• Is het mogelijk de positie van de funderingspalen nauwkeurig genoeg te lokaliseren om de paal tot aan de punt te kunnen doorboren?
• Is het potentiaalverschil genoeg om de palen uit de grond te duwen?
• Moet er nog een hulpconstructie gemaakt om de paal uit de grond te hijsen?
• Is eventueel herstel van waterremmende grondlagen noodzakelijk c.q. mogelijk?
Economisch
• Op welke termijn wordt dit probleem dusdanig urgent dat een haalbaar businessmodel kan worden geformuleerd?
• Welke organisatie zal gaan betalen voor de dienst?
• Waar liggen de economische risico’s als het niet (geheel) succesvol is?
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B. Projectactiviteiten
Beschrijf kort welke activiteiten u wilt uitvoeren om het door u omschreven eindresultaat te realiseren.

De activiteiten die in dit project worden uitgevoerd zijn onderverdeeld in technische haalbaarheid, economische haalbaarheid en organisatorisch
haalbaarheid.
Wat betreft de technische haalbaarheid wordt een deskresearch uitgevoerd naar de verschillende technische risico’s. Onderdeel daarvan is het
uitzoeken van de exacte plaatsbepaling van de palen en het benodigde potentiaalverschil voor het persen. Daarnaast worden eerste
concepttesten uitgevoerd op basis waarvan een voorontwerp van het prototype wordt gemaakt (35% experimentele ontwikkeling).
Bij de economische haalbaarheid is een concurrentieanalyse om het concurrentielandschap van de technologie te beoordelen een onderdeel.
Daartoe behoort ook een patentonderzoek. Tevens moet de een marktverkenning zorgen voor een goed overzicht van plaats, bouwjaar en
afschrijvingsmethode van de windmolens. Een SWOT-analyse om externe bedreigingen en commerciële risico's en ontwikkeling van
mitigatiestrategieën te identificeren.
Ook het opstellen van een businesscase en het kwantificeren en valideren bij potentiële klanten, behoort tot de haalbaarheidsstudie.

C. Planning van het project
Beschrijf de planning van de activiteiten inclusief de te bereiken mijlpalen en deelresultaten.
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D. Bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen van de Strategische Agenda EBU:
Vink aan de doelstelling(en) van de Strategische Agenda EBU waaraan uw project bijdraagt en onderbouw dit.
a. Gezond leven:
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O

i. Zelfmanagement en langdurig thuis wonen:
slimme inzet van nieuwe diensten en producten die aan de behoefte bijdragen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en die tegelijk
leiden tot meer kosteneffectiviteit in de zorg;
O
ii. One Health: preventie en bestrijding van infectieziekten, garanderen van voedselveiligheid:
het benutten van de in de regio aanwezige expertise om ziekten die overgaan van mens op dier te voorkomen en te bestrijden en om
voedselveiligheid en –zekerheid te garanderen;
O
iii. Voeding en gezondheid:
ondersteunen van de kennisopbouw en -toepassing bij de ontwikkeling, bewijsvoering en wereldwijde distributie van de
gespecialiseerde voeding in het kader van ziektepreventie en gezondheidsbevordering;
O
iv. Versterken valorisatieketen Life Science:
ontwikkeling en inzet van de in de regio aanwezige excellente kennis voor nieuwe doelmatige en kosteneffectieve zorgproducten en
behandelmethoden;
b. Groene economie:
X

i. Energiepositief wonen en werken:
ontwikkeling of uitrol van vernieuwende concepten in de overgang van consument van energie naar producent ervan;
Dit product is bij uitstek niet alleen geschikt voor grote windmolen parken, maar juist ook voor agrariërs of landeigenaren in de provincie die één
windmolen hebben. Met de oplossing voor H5S wordt een flinke drempel weggenomen om een windmolen te laten plaatsen. Het verwijderen
ervan kan later op een efficiënte wijze, die geen tot nauwelijks schade oplevert aan het land.

X

ii. Duurzame herontwikkeling van stedelijk gebied:
ontwikkeling van integrale oplossingen voor energie, water en grondstofvraagstukken;
De energietransitie gaat gepaard met vele innovaties op het gebied van energieopwekking, - opslag en daaraan verwante onderdelen. Zo wordt op
dit moment een flink gewerkt aan de uitbreiding van het windmolenpark in Nederland. Met deze ontwikkelingen komen ook uitdagingen naar voren
waar men in eerste instantie niet aan denkt; de eerste generatie windmolens is alweer aan vervanging toe. En het afbreken van oude windmolens
blijkt geen sinecure. Met name het verwijderen van de funderingspalen is de laatste tijd een probleem gebleken. High Five Solutions heeft hiervoor
een integrale oplossing bedacht; niet alleen de machine wordt ontwikkeld, maar het volledig procedé.
De connectie met duurzame herontwikkeling in evident. Op de plek waar eerste windmolens stonden is nu mogelijkheid tot ander soort bouw.
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X

iii. circulaire economie: transitie van een producteconomie naar een diensteneconomie:
ontwikkeling van nieuwe diensten en productieconcepten die grondstoffen na gebruik herwaarderen
Op dit moment is er geen oplossing in de markt voor het verwijderen van de fundaties van windmolens. Helaas kan de fundering niet hergebruikt
worden. Daarom zet H5S in op deze oplossing. Hiermee is de impact op de omgeving minimaal en kan bovendien het materiaal van de fundering
opnieuw gebruikt worden.

c. Diensteninnovatie en slimme toepassing van technologie:
O

i.

Versnellen van next generation (ICT) infra- en informatiestructuren;

X

ii.

Ontwikkeling en opschaling (innovatieve) diensten;

In een potentieel vervolgproject zal H5S de leiding nemen in het ontwikkelen van het procedé en de machine. Vervolgens wil H5S deze dienst/machine
niet gaan verkopen, maar het verwijderen van de funderingspalen puur aanbieden als dienst.
X

iii.

Versterking kennis en vaardigheden door publiek-private opleidingsmogelijkheden te creëren

H5S is een sterk merk in de regio Utrecht en zet ook in op opleiden van nieuw jong personeel. Door zich te laten zien in de regio en aansprekende
projecten te realiseren kunnen jongeren geïnteresseerd raken in de techniek van H5S. Met innovatieve projecten en samenwerking verschillende
bedrijven kan H5S een interessante stageplaats vormen voor studenten en jongeren.
E. Economisch effect in de provincie Utrecht (Outcome)
Beschrijf kort het economisch effect van uw programma of project in de provincie Utrecht. Graag kort onderbouwen en indien mogelijk kwantificeren.
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Leidt uw project of programma tot meer
werkgelegenheid in de provincie Utrecht?

Ja, met het voorbehoud dat het hier een haalbaarheidsstudie betreft, zal bij volledig slagen van dit R&D
traject H5S dit product als dienst aanbieden en met de toename van afgeschreven windmolens, zal
daarvoor extra personeel nodig zijn.

Leidt uw project of programma tot meer private
investeringen in de provincie Utrecht?

Idem. De dienst zal worden verkocht kleine partijen, maar juist ook een grote energiebedrijven die nu
geen oplossing hebben voor een groeiend probleem.

Leidt uw project of programma of tot versterking van de Ja, H5S richt zich in eerste instantie op de Nederlandse markt, maar de energietransitie stopt niet bij grens
(internationale) concurrentiepositie van Utrechtse
en die ambitie van H5S ook niet. Mocht het project in Nederland een succes blijken, zal worden ingezet op
ondernemingen?
een uitrol binnen Europa.
F. Topsectoren
Beschrijf binnen welk innovatieprogramma topsectoren uw project past en geef daarbij ook aan welk thema van toepassing is.
Het project sluit aan bij de ambities van de Topsector Energie. Daarbinnen vraagt het topsector-overkoepelende thema Systeemintegratie in Programmalijn 31-E
om nieuwe ontwerpen en manier van managen van het energiesysteem tijdens, maar nadrukkelijk ook na, de energietransitie. In dit project wordt juist over die
periode nagedacht en een bijdrage geleverd aan het competeren van de circulariteit van windmolens.
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3. Financiële gegevens van het project / programma
3.1. Begroting
Begroting
Voeg een begroting en een dekkingsplan voor uw aanvraag toe.
NB: De begroting moet aan onderstaande voorwaarden voldoen:
1. De begroting is sluitend.
2. De opbouw van de verschillende bedragen is inzichtelijk.
• Specificeer de bedragen en geef ze waar mogelijk weer in prijs x hoeveelheid.
• Specificeer de opbouw van interne uurtarieven.
3. Geef aan of de opgevoerde kosten inclusief of exclusief BTW zijn.
4. Stuur kopieën van onderbouwende stukken mee (bv: offertes).
De provincie kan vragen om aanvullende stukken ter onderbouwing van de begroting.
Voorbeeld format begroting
Activiteit

Onderzoek positiebepaling palen
Onderzoek potentiaalverschil
Eerste concepttest en voorontwerp prototype
Invetarisatie technische knelpunten
Inventarisatie bouwjaar windmolens
Klantonderzoek
Patentonderzoek
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Interne uren 1e
deelnemer

Tarief in €

Subsidiabele
kosten

60
60
280
100
50
100
50

60
60
60
60
60
60
60

€3.600
€3.600
€16.800
€6.000
€ 3.000
€6.000
€ 3.000

Haalbaarheid/Ind
ustriële
onderzoek /
Experimentele
ontwikkeling
HBH
HBH
EO
HBH
HBH
HBH
HBH
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Businesscase berekening
SWOT analyse
Partneronderzoek
Totale kosten

50
24
56

60
60
60
Uurtarief + overhead

€ 3.000
€1.440
€3.360
€49.800

HBH
HBH
HBH

Voorbeeld format dekkingsplan:
Financiering
Eigen bijdrage
Financiering derde
Overige inkomsten
Gevraagde subsidie

€ 29880
€
€
€ 19920

Totaal financiering

€ 49 800

Status

Verleend
Nvt
Nvt
Bij dezen aangevraagd

3.2 Andere aanvragen
Geef aan of u voor de beschreven activiteiten ook subsidie heeft aangevraagd op grond van een andere subsidieregeling van provincie Utrecht.
Zo ja, vermeld wat de status van die aanvraag is en voeg toezeggingen toe als bijlage.
Nee
Geef aan of u voor het project van de provincie Utrecht ook vergunningen en ontheffingen nodig heeft en of deze reeds in orde zijn.
Nee
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Leidt het verstrekken van subsidie tot ongeoorloofde staatssteun? Licht het antwoord toe.
Artikel 25 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV; EU-verordening nr. 651/2014) betreft de steun voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen onder andere ‘haalbaarheidsstudie’ ‘industrieel onderzoek’ en ‘experimenteel onderzoek’. Dit onderzoeksproject valt
onder de definitie van haalbaarheid zoals deze wordt gegeven in de AGVV (definitie nr. 86). Binnen dit project wordt namelijk planmatig en kritisch onderzoek
gedaan met als doel nieuwe kennis en vaardigheden op te doen met het oog op de ontwikkeling van een nieuw product.
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4. Bijlagen
4a. Verplichte bijlagen
Naam
Projectplan

Ja

Financieel verslag
• De laatst opgemaakte jaarrekening, eventueel voorzien van een accountantsverklaring of een beoordelingsverklaring.

Ja

Begroting

Ja

Oprichtingsakte / statuten
Indien uw organisatie een privaatrechtelijke rechtspersoon is en het is uw eerste aanvraag bij de provincie Utrecht, voeg dan
toe:
• een afschrift van de oprichtingsakte van de rechtspersoon en
• een afschrift van de statuten zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd.
In het geval de statuten gewijzigd zijn na uw vorige aanvraag bij de provincie Utrecht dient u een afschrift van de gewijzigde
statuten als bijlage bij uw aanvraag in te dienen.
Openbare samenvatting

Ja

4b. Aanvullende bijlagen
Naam
Uittreksels Kamer van Koophandel (maximaal 6 maanden oud)
Hieruit moet blijken wie ondertekeningsbevoegd is.
Onderbouwende stukken begroting (bijvoorbeeld offertes)
Machtiging intermediair

Ja
Nvt
ja
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5. Verklaring
Mag de aanvraag worden gedeeld met de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI's)

Ja

6. Verzending
Dit ondertekende formulier per e-mail (voorkeur)
of per post verzenden aan:

subsidies@provincie-utrecht.nl
Gedeputeerde Staten van Utrecht
T.a.v. afdeling Services, Postbus 80300
3508 TH UTRECHT

7. Contact
Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen
met:

Provincie Utrecht, afdeling Services (SER), team Uitvoering (UIT)
per e-mail: subsidies@provincie-utrecht.nl

8. Ondertekening

Let op: dit dient een tekenbevoegd persoon te zijn, raadpleeg hiervoor uw KvK-uittreksel; in geval van gezamenlijke tekenbevoegdheid dienen ten
minste twee bevoegde personen te tekenen.
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Naam:

Dr. Ir. Ing. Almer van der Stoel

Functie:

directeur

Organisatie:

High Five Solutions

Plaats / datum:

09‐04‐2019

Handtekening:
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Let op: Alleen de aanvragen die voldoen aan de strategische agenda van de Economic Board Utrecht (EBU) en het topsectorenbeleid in de regio komen in
aanmerking voor subsidie. Alleen volledig ingevulde en door de juiste daartoe bevoegde persoon(en) ondertekende formulieren inclusief alle verplichte (en
benodigde) bijlagen worden in behandeling genomen. Aanvragen worden beoordeeld op basis van de Uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht 2016 en de
Algemene Subsidieverordening provincie Utrecht. Lees voor het invullen van dit aanvraagformulier de Uitvoeringverordening Economic Board Utrecht 2016 en de
Algemene Subsidieverordening provincie Utrecht goed door! Bekijk ook de website van RVO inzake de MIT-regeling: http://www.rvo.nl/subsidiesregelingen/mkb-innovatiestimulering-regio-en-topsectoren-mit.
MIT haalbaarheidsprojecten
De beslissing op de MIT haalbaarheidsproject-aanvragen zal op volgorde van binnenkomst plaatsvinden. Als datum van binnenkomst geldt de datum waarop een
volledige aanvraag is ontvangen. Op de dag dat het subsidieplafond wordt overvraagd, zal door loting de onderlinge volgorde van de aanvragen van die dag worden
bepaald.
MIT R&D samenwerkingsprojecten (groot en klein)
De beslissing op de MIT R&D-samenwerkingsproject-aanvragen zal op rangschikking van het aantal toegekende punten voor de in artikel 30 van de
Uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht 2016 beschreven criteria plaatsvinden.
1. Gegevens van de aanvragers
1.1. Gegevens van de hoofdaanvrager
Naam organisatie:

High Five Solutions B.V.

Postadres:

Korte Dreef 5, 4131PM, Vianen

Bezoekadres:

Korte Dreef 5, 4131PM, Vianen

Rechtsvorm van de organisatie

B.V.

Is de aanvrager BTW-plichtig?

x ja
Beantwoord de volgende vraag

O nee
Beantwoord de volgende vraag

Kan de aanvrager de BTW verrekenen?

x ja
Ga bij de bepaling van het totale subsidiebedrag uit van de begroting excl. BTW

O nee
Ga bij de bepaling van het totale subsidiebedrag uit van de begroting incl. BTW
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Rekeningnummer:
62368850

KvK-nummer:
Voeg een recent KvK-uittreksel als bijlage toe

Naam contactpersoon:

Almer van der Stoel

Functie:

Directeur

Telefoonnummer:

034
@h5s.com

E-mail adres:

https://h5s.com/

Website
Wordt de aanvraag ingediend door intermediair?

X ja
Er dient een machtiging als bijlage bij de aanvraag aanwezig te zijn

O nee
Ga door naar 1.2

Contactpersoon en telefoonnummer intermediair:

| KC-Group B.V. / 020 423 12 70
Koggestraat 9G, 1012TA Amsterdam

Postadres intermediair
Bij vragen over het project, tot wie moeten we ons dan
wenden?

| KC-Group B.V.

1.2. Gegevens van de overige aanvragers (project-, programma-, c.q. consortiumpartners)
Medeaanvrager 1
Naam organisatie:

Maconic B.V.

Postadres:

Breudijk 14, 3481LP Harmelen

Bezoekadres:

Breudijk 14, 3481LP Harmelen

Rechtsvorm van de organisatie

B.V.

Is de aanvrager BTW-plichtig?

x ja
Beantwoord de volgende vraag

O nee
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Ga bij de bepaling van het totale subsidiebedrag uit van de begroting incl. BTW

Kan de aanvrager de BTW verrekenen?

x ja
Ga bij de bepaling van het totale subsidiebedrag uit van de begroting excl. BTW

O nee
Ga bij de bepaling van het totale subsidiebedrag uit van de begroting incl. BTW

Naam contactpersoon:

Anne van Leeuwen

Functie:

Directeur

Telefoonnummer:

06

E-mail adres:

info@maconic.nl

Medeaanvrager 2
Naam organisatie:

Almer Holding B.V.

Postadres:

Pedro Medinalaan 3C, 1086XK

Bezoekadres:

Pedro Medinalaan 3C, 1086XK

Rechtsvorm van de organisatie

B.V.

Is de aanvrager BTW-plichtig?

x ja
Beantwoord de volgende vraag

O nee
Ga bij de bepaling van het totale subsidiebedrag uit van de begroting incl. BTW

Kan de aanvrager de BTW verrekenen?

x ja
Ga bij de bepaling van het totale subsidiebedrag uit van de begroting excl. BTW

O nee
Ga bij de bepaling van het totale subsidiebedrag uit van de begroting incl. BTW

Naam contactpersoon:

Almer van der Stoel

Functie:

Directeur

Telefoonnummer:

020

E-mail adres:

@cruxbv.nl
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2. Het project
2.1 Algemene gegevens van het project
Soort project:
Naam project:
Start en einddatum project waar de subsidie voor wordt
aangevraagd:
Totale projectkosten:
Aan te vragen subsidiebedrag:

O Haalbaarheidsproject
O R&D samenwerkingsproject groot
x R&D samenwerkingsproject klein
Windmolenfundaties verwijderen
11 september 2019 tot 1 september 2021

2.2 Samenvatting projectplan (voeg het volledige projectplan toe als bijlage; u kunt hiertoe het meest recente format van RVO gebruiken)
A. Doelstelling en te bereiken resultaat (Output)
Beschrijf de doelstelling van uw project en het eindresultaat in meetbare termen.

Doelstelling van dit project is het ontwikkelen en testen van een prototype van een machine die de funderingspalen van windmolens kan
verwijderen uit de grond. Dit gebeurt door een consortium waarin geotechnische en werktuigbouwkunde kennis worden gecombineerd.
Het concrete eindresultaat van dit project is een niet-commercieel prototype waarvan het werkingsprincipe in een relevante omgeving is
bewezen. Een machine die in staat is om funderingspalen van windmolens te doorboren, waarna er een substantie ingespoten kan worden tot
onder de paal. Het gravitationeel potentiaalverschil wat hiermee ontstaat zorgt ervoor dat de paal omhoog geperst kan worden en zo geleidelijk
uit de grond kan worden gehaald.
B. Projectactiviteiten
Beschrijf kort welke activiteiten u wilt uitvoeren om het door u omschreven eindresultaat te realiseren.

De haalbaarheid is bevestigd door proeven uit te voeren met de normale sonische boor ten aanzien van de afwijkingstoleranties. Dit is gebeurt in
een eerder haalbaarheidsonderzoek. Het risico zit met name in de grote lengte die hier geboord moet worden in combinatie met de scheefstand
van de palen; het is namelijk wel essentieel onder de paalvoet te komen en niet onderweg uit de paal te schieten. Ook zijn proeven uitgevoerd
met betrekking tot de verpompbaarheid van een gemodificeerd zandmonster. Dit bleek haalbaar, echter voor de oorspronkelijke toepassing van
het vullen van ondergrondse gaten (cavity grouting) relatief kostbaar. Voor deze toepassing is een en ander wel economisch, het risico zit echter
wel in de verpompbaarheid door het boorgat en de benodigde druk in relatie tot bijvoorbeeld ontmenging. Eventueel zal een alternatief mengsel
gekozen moeten wonder.
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In het onderzoek is schaalbaarheid ten aanzien van de lengte en diameter van de palen meegenomen om niet direct de meest extreme
omstandigheden te testen. Tevens zal op een aantal projectlocaties (in bestaande bouwkuipen) getest worden of de apparatuur voldoet aan de
eisen, door proefpalen op te persen. De mengselsamenstellingen zullen worden getest op consistentie en rheologisch gedrag. Op basis van deze
resultaten worden berekeningen gemaakt met bandbreedtes van benodigde krachten en vermogens van de machines. Een proeflocatie om de
machine te testen in de relevante praktijksituatie is reeds toegezegd.
C. Planning van het project
Beschrijf de planning van de activiteiten inclusief de te bereiken mijlpalen en deelresultaten.
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D. Bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen van de Strategische Agenda EBU:
Vink aan de doelstelling(en) van de Strategische Agenda EBU waaraan uw project bijdraagt en onderbouw dit.

a.

Gezond leven:
O

b.

i. Zelfmanagement en langdurig thuis wonen:
slimme inzet van nieuwe diensten en producten die aan de behoefte bijdragen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en die tegelijk leiden tot meer
kosteneffectiviteit in de zorg;
O
ii. One Health: preventie en bestrijding van infectieziekten, garanderen van voedselveiligheid:
het benutten van de in de regio aanwezige expertise om ziekten die overgaan van mens op dier te voorkomen en te bestrijden en om
voedselveiligheid en –zekerheid te garanderen;
O
iii. Voeding en gezondheid:
ondersteunen van de kennisopbouw en -toepassing bij de ontwikkeling, bewijsvoering en wereldwijde distributie van de gespecialiseerde voeding in
het kader van ziektepreventie en gezondheidsbevordering;
O
iv. Versterken valorisatieketen Life Science:
ontwikkeling en inzet van de in de regio aanwezige excellente kennis voor nieuwe doelmatige en kosteneffectieve zorgproducten en
behandelmethoden;
Groene economie:
X

i. Energiepositief wonen en werken:
ontwikkeling of uitrol van vernieuwende concepten in de overgang van consument van energie naar producent ervan;
Dit product is bij uitstek niet alleen geschikt voor grote windmolen parken, maar juist ook voor agrariërs of landeigenaren in de provincie die één windmolen
hebben. Met de oplossing voor H5S wordt een flinke drempel weggenomen om een windmolen te laten plaatsen. Het verwijderen ervan kan later op een efficiënte
wijze, die geen tot nauwelijks schade oplevert aan het land.

X

ii. Duurzame herontwikkeling van stedelijk gebied:
ontwikkeling van integrale oplossingen voor energie, water en grondstofvraagstukken;
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De energietransitie gaat gepaard met vele innovaties op het gebied van energieopwekking, - opslag en daaraan verwante onderdelen. Zo wordt op dit moment een
flink gewerkt aan de uitbreiding van het windmolenpark in Nederland. Met deze ontwikkelingen komen ook uitdagingen naar voren waar men in eerste instantie niet
aan denkt; de eerste generatie windmolens is alweer aan vervanging toe. En het afbreken van oude windmolens blijkt geen sinecure. Met name het verwijderen van
de funderingspalen is de laatste tijd een probleem gebleken. High Five Solutions heeft hiervoor een integrale oplossing bedacht; niet alleen de machine wordt
ontwikkeld, maar het volledig procedé. De connectie met duurzame herontwikkeling in evident. Op de plek waar eerste windmolens stonden is nu mogelijkheid tot
ander soort bouw.
X

iii. circulaire economie: transitie van een producteconomie naar een diensteneconomie:
ontwikkeling van nieuwe diensten en productieconcepten die grondstoffen na gebruik herwaarderen
Op dit moment is er geen oplossing in de markt voor het verwijderen van de fundaties van windmolens. Helaas kan de fundering niet hergebruikt
worden. Daarom zet H5S in op deze oplossing. Hiermee is de impact op de omgeving minimaal en kan bovendien het materiaal van de fundering opnieuw gebruikt
worden.

c.

Diensteninnovatie en slimme toepassing van technologie:
O

i.

Versnellen van next generation (ICT) infra- en informatiestructuren;

X

ii.

Ontwikkeling en opschaling (innovatieve) diensten;

In een potentieel vervolgproject zal H5S de leiding nemen in het ontwikkelen van het procedé en de machine. Vervolgens wil H5S deze dienst/machine
niet gaan verkopen, maar het verwijderen van de funderingspalen puur aanbieden als dienst.
X

iii.

Versterking kennis en vaardigheden door publiek-private opleidingsmogelijkheden te creëren

H5S is een sterk merk in de regio Utrecht en zet ook in op opleiden van nieuw jong personeel. Door zich te laten zien in de regio en aansprekende
projecten te realiseren kunnen jongeren geïnteresseerd raken in de techniek van H5S. Met innovatieve projecten en samenwerking verschillende
bedrijven kan H5S een interessante stageplaats vormen voor studenten en jongeren.
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E. Economisch effect in de provincie Utrecht (Outcome)
Beschrijf kort het economisch effect van uw programma of project in de provincie Utrecht. Graag kort onderbouwen en indien mogelijk kwantificeren.

Leidt uw project of programma tot meer werkgelegenheid in
de provincie Utrecht?

Ja, met het voorbehoud bij het volledig slagen van dit R&D traject H5S dit product als dienst aanbieden en met de
toename van afgeschreven windmolens, zal daarvoor extra personeel nodig zijn.

Leidt uw project of programma tot meer private investeringen
in de provincie Utrecht?

Idem. De dienst zal worden verkocht kleine partijen, maar juist ook een grote energiebedrijven die nu
geen oplossing hebben voor een groeiend probleem.

Leidt uw project of programma of tot versterking van de
(internationale) concurrentiepositie van Utrechtse
ondernemingen?

Ja, H5S richt zich in eerste instantie op de Nederlandse markt, maar de energietransitie stopt niet bij grens
en die ambitie van H5S ook niet. Mocht het project in Nederland een succes blijken, zal worden ingezet op
een uitrol binnen Europa.

F. Topsectoren
Beschrijf binnen welk innovatieprogramma topsectoren uw project past en geef daarbij ook aan welk thema van toepassing is.

Het project sluit aan bij de ambities van de Topsector Energie. Daarbinnen vraagt het topsector-overkoepelende thema Systeemintegratie in Programmalijn 31-E
om nieuwe ontwerpen en manier van managen van het energiesysteem tijdens, maar nadrukkelijk ook na, de energietransitie. In dit project wordt juist over die
periode nagedacht en een bijdrage geleverd aan het competeren van de circulariteit van windmolens. Het is momenteel nog niet mogelijk om de funderingspalen van windmolens te
verwijderen. Goed beheer van windmolens houdt in dat de windmolen na gebruik volledig wordt ontmanteld. Dit project zal eraan bijdragen om gereedschap te ontwikkelen waardoor
het beheer van energiesystemen tijdens en na de energietransitie wordt geoptimaliseerd.
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3. Financiële gegevens van het project / programma
3.1. Begroting

Begroting
Voeg een begroting en een dekkingsplan voor uw aanvraag toe.
Een uitgebreide begroting is toegevoegd aan de aanvraag.

Voorbeeld format dekkingsplan:
Financiering
Eigen bijdrage

€ 347.022.-

Status
Verleend

Financiering derde

€ 0,-

N.v.t.

Overige inkomsten

€ 0,-

N.v.t.

Gevraagde subsidie

€ 186.858,-

Bij dezen aangevraagd

Totaal financiering

€ 533.880,-
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3.2 Andere aanvragen
Geef aan of u voor de beschreven activiteiten ook subsidie heeft aangevraagd op grond van een andere subsidieregeling van provincie Utrecht.
Zo ja, vermeld wat de status van die aanvraag is en voeg toezeggingen toe als bijlage.
n.v.t.
Geef aan of u voor het project van de provincie Utrecht ook vergunningen en ontheffingen nodig heeft en of deze reeds in orde zijn.
n.v.t.
Leidt het verstrekken van subsidie tot ongeoorloofde staatssteun? Licht het antwoord toe.
Artikel 25 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV; EU-verordening nr. 651/2014) betreft de steun voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen onder andere ‘haalbaarheidsstudie’ ‘industrieel onderzoek’ en ‘experimenteel onderzoek’. Dit onderzoeksproject valt
onder de definitie van experimentele ontwikkeling zoals deze wordt gegeven in de AGVV (definitie nr. 86). Binnen dit project wordt namelijk een prototype van een nieuw product
ontwikkeld die in een relevante omgeving getest en gevalideerd kan worden.
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4. Bijlagen
4a. Verplichte bijlagen
Naam
Projectplan

Ja

Financieel verslag
 De laatst opgemaakte jaarrekening, eventueel voorzien van een accountantsverklaring of een beoordelingsverklaring.

Ja

Begroting

Ja

Dekkingsplan

Ja

Oprichtingsakte / statuten
Indien uw organisatie een privaatrechtelijke rechtspersoon is en het is uw eerste aanvraag bij de provincie Utrecht, voeg dan toe:
 een afschrift van de oprichtingsakte van de rechtspersoon en
 een afschrift van de statuten zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd.
In het geval de statuten gewijzigd zijn na uw vorige aanvraag bij de provincie Utrecht dient u een afschrift van de gewijzigde statuten als bijlage
bij uw aanvraag in te dienen.
Openbare samenvatting

Ja

Ja

4b. Aanvullende bijlagen
Naam
Uittreksels Kamer van Koophandel (maximaal 6 maanden oud)
Hieruit moet blijken wie ondertekeningsbevoegd is.
Onderbouwende stukken begroting (bijvoorbeeld offertes)
Machtiging intermediair

Ja
N.v.t.
Ja
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5. Verklaring
Mag de aanvraag worden gedeeld met de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI's)

Ja

6. Verzending
Dit ondertekende formulier per e-mail (voorkeur) of per
post verzenden aan:

subsidies@provincie-utrecht.nl
Gedeputeerde Staten van Utrecht
T.a.v. afdeling Services, Postbus 80300
3508 TH UTRECHT

7. Contact
Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met:
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PROVINCIE:: UTRECHT

Elitac Systems B.V.
T.a.v. de heer S.R. Klarenbeek
Nijverheidsweg 16 B
3534 AM UTRECHT

DATUM
NUMMER
UW E-MAIL VAN
UW NUMMER
BIJLAGE

2 februari 2021
821C3565
9 september 2020
geen
1. Model voortgangsrapportage
2. Model vaststellingsverzoek
3. Controleprotocol provincie Utrecht
versie mei 2017

Inkoop, juridische zaken en subsidies

TEAM
REFERENTIE
DOORKIESNUMMER
E-MAILADRES
ONDERWERP

06/ 06subsidies@provincie-utrecht.nl
Subsidieverlening

Geachte heer Klarenbeek,
Met uw e-mail die wij hebben ontvangen op 9 september 2020 heeft u bij ons college een aanvraag ingediend
voor een subsidie tot een bedrag van€ 176.843,- voor het project 'Navigatie-app i.c.m. Smart Wearable met
obstakeldetectie en haptische feedback voor visueel beperkten', in het kader van de Uitvoeringsverordening
Economic Board Utrecht 2016 (d.d. 25 maart 2020), paragraaf 2.2 en 2.3 MIT Research & Development
Samenwerkingsproject.
Op deze subsidieregeling is een subsidieplafond van€ 2.280.000,- van toepassing, vastgesteld op
29 maart 2016 onder kenmerk 8180D8C4. Dit subsidieplafond hebben wij op 6 april 2016 gepubliceerd in het
Provinciaal blad 2016, nr. 2004.
Het cumulatieve bedrag van alle passende subsidieaanvragen zou dit subsidieplafond overschrijden. In
overeenstemming met artikel 6 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (AsvpU) is daarom
overgegaan tot weging van de passende aanvragen.
Ter uitvoering van de weging van de passende subsidieaanvragen heeft RVO.nl in opdracht van de provincie de
subsidieaanvragen beoordeeld. Op grond van artikel 22, vijfde lid en artikel 30, vijfde lid, van de
Uitvoeringsverordening hebben wij alle aanvragen gerangschikt op basis van het totaal aantal punten dat door
RVO.nl is toegekend aan de aanvragen.
In totaal zijn er 21 aanvragen gerangschikt. Uw aanvraag is daarbij op nummer 7 geëindigd. Bij uw aanvraag is
het volgende overwogen:
Technologische vernieuwing: Een interessant nieuwe ontwikkeling gericht op obstakeldetectie met
haptische feedback, waarmee een nieuwe, intuïtieve manier van navigatie mogelijk is voor mensen
met een visuele beperking. (bovengemiddelde score)
Economische waarde: Gezien de meerwaarde die dit innovatieve apparaat biedt voor de gebruikers
(slechtzienden) lijkt het bereiken van een aanzienlijk marktaandeel aannemelijk. De potentiële markt is
goed in kaart gebracht, maar het bereiken van het beoogde marktaandeel (1% na 5 jaar) mist een
degelijke onderbouwing. (ondergemiddelde score)
De kwaliteit van de samenwerking: Goede samenwerking waarbij de expertise van de partijen elkaar
aanvullen, met een adequaat projectmanagement en een concrete samenwerking met andere partijen
in de topsector LSH. Het IP is evenwichtig verdeeld. (hoogste score)

Bedrijfsvoering

PROVINCIE-UTRECHT.NL

Archimedeslaan 6

Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
T 030-2589111

17766

Crosssectoraliteit: Het betreft geen verrassende verbinding met de desbetreffende
roadmaps/innovatieagenda's. (ondergemiddelde score)
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht 2016 en de AsvpU.

Subsidieverlening
Wij hebben vastgesteld dat uw aanvraag aan de criteria voldoet. Wij hebben daarom besloten u op grond van
artikel 28 van de Uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht 2016 voor het genoemde project een subsidie
te verlenen tot een bedrag van maximaal€ 176.843,-. Dit is maximaal (afgerond) 35% van de totale
subsidiabele kosten. Van dit bedrag is€ 99.731,- bedoeld voor Elitac Systems B.V. en is€ 77.112,- bedoeld
voor Brthrs Agency B.V..
Deze projectsubsidie dient u aan te wenden voor de bekostiging van de activiteiten zoals omschreven in het
projectplan bij uw subsidieaanvraag, gedurende de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2022.
Met betrekking tot deze activiteiten geldt de volgende realisatie-indicator:
Er wordt een prototype van een navigatie-app in combinatie met een smart wearable met obstakeldetectie
en haptische feedback voor visueel beperkten ontwikkeld.
Bepalingen en verplichtingen
Op deze subsidieverlening zijn de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de AsvpU en de
Uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht 2016 van toepassing.
De subsidie kan slechts worden aangewend voor de activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt;
Op grond van artikel 34, eerste lid, van de Uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht 2016 is de
subsidieontvanger verplicht om het R&D samenwerkingsproject binnen zes maanden na het indienen van
de subsidieaanvraag te starten;
Op grond van artikel 34, tweede lid, van de Uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht 2016 is de
subsidieontvanger verplicht om het R&D samenwerkingsproject binnen twee jaar na het moment van
subsidieverstrekking uit te voeren;
Op grond van artikel 18 van de AsvpU heeft de subsidieontvanger een informatieplicht indien de
gesubsidieerde activiteiten niet, of niet geheel, zullen worden verricht of indien niet of niet geheel aan de
opgelegde verplichtingen zal worden voldaan;
Op grond van artikel 19 van de AsvpU heeft de subsidieontvanger een informatieplicht en een
toestemmingsvereiste bij organisatorische of financiële wijzigingen van het project of de organisatie;
We stellen een vermelding van de provincie Utrecht als subsidieverstrekker op één van uw communicatieuitingen op prijs. U kunt daarvoor ons logo gebruiken http://www.provincie-utrecht.nl/huisstijl;
Uiterlijk op 1 januari 2022 zendt u ons een voortgangsrapportage over de uitvoering van het
activiteitenplan en de begroting. Deze rapportage sluit zoveel mogelijk aan op het activiteitenplan en de
begroting. Belangrijke verschillen worden toegelicht;
In overeenstemming met artikel 4:44 van de Awb en artikel 14 van de AsvpU zendt u ons uiterlijk
29 december 2022 een aanvraag tot vaststelling van de subsidie. In overeenstemming met artikel 4:45 van
de Awb gaat deze aanvraag vergezeld van de inhoudelijke en de financiële verantwoording van de
besteding van de subsidie.
•
De inhoudelijke verantwoording heeft de vorm van een activiteitenverslag. In het activiteitenverslag
dient u aan te tonen dat de gesubsidieerde activiteiten hebben plaatsgevonden en dat zij
overeenkomstig de aan de subsidie verbonden verplichtingen zijn uitgevoerd. Het activiteitenverslag
beschrijft de uitgevoerde activiteiten en de behaalde prestaties en effecten. Het activiteitenverslag
bevat tevens een vergelijking van de nagestreefde en de gerealiseerde doelstellingen van de
activiteiten en een toelichting op de verschillen.
•
De financiële verantwoording betreft het financiële verslag, dat is voorzien van een
accountantsverklaring zoals vermeld in het Controleprotocol provincie Utrecht (zie bijlage). Het
controleprotocol maakt onlosmakelijk deel uit van deze beschikking.
Het financiële verslag sluit aan op de begroting op basis waarvan subsidie is verleend en behelst een
vergelijking met de begrote baten en lasten. Dit betekent dat u in de verantwoording per projectpartner
de kosten dient te verantwoorden. Belangrijke verschillen dienen toegelicht te worden. Het financiële
verslag kan deel uitmaken van uw jaarrekening. Hierin dient de provinciale subsidie en de besteding
ervan apart te worden verantwoord.
Mogelijk zullen wij u vragen jaarlijks een kostenoverzicht van het subsidieproject aan te leveren, in verband
met de provinciale jaarafsluiting.
NB U dient uw projectadminJstratie zodanig in te richten zodat kan worden voldaan aan de verantwoordings-
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eisen in deze beschikking.

Bevoorschotting
De subsidie wordt maximaal voor 90% bevoorschot en in principe in twee termijnen uitbetaald. De bedragen zijn
als volgt berekend:
de 1 ste termijn bedraagt 45 % van€ 176.843,- = € 79.579,35. Dit bedrag wordt binnenkort uitbetaald;
de 2de termijn bedraagt 45 % van€ 176.843,- = € 79.579,35. Dit bedrag wordt na goedkeuring van de
voortgangsrapportage uitbetaald;
De bedragen worden uitbetaald door overmaking op rekeningnummer
Elitac Systems B.V., onder vermelding van het kenmerk van de projectnaam.

ten name van

Subsidievaststelling
Op basis van uw inhoudelijke en financiële verantwoording stellen wij de subsidie vast in overeenstemming met
de subsidieverlening en wel tot ten hoogste het bedrag van de verleende subsidie. Het eventuele restant van de
verleende subsidie zal dan aan u worden uitbetaald.
De subsidie kan lager worden vastgesteld, indien bijvoorbeeld de activiteiten of realisatie-indicatoren, waarvoor
subsidie is verleend niet of niet geheel zijn gerealiseerd, indien u niet heeft voldaan aan de aan de subsidie
verbonden bepalingen en verplichtingen en wanneer er minder kosten zijn gemaakt dan begroot.
Staatssteun
We verlenen u deze subsidie met toepassing van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni
2014 (de Algemene Groepsvrijstellingsverordening), waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de
artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Publicatieblad van de
Europese Unie, L 187 van 26 juni 2014). De steun wordt verleend onder toepassing van artikel 25 Steun voor
onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.
Indien de Europese Commissie bepaalt dat de steun toch als ongeoorloofde staatssteun moet worden
aangemerkt, zal de steun, inclusief de daarover genoten rente, worden teruggevorderd.
Regelgeving
Voor de AsvpU en/of de volledige tekst van de Uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht 2016 kunt u de
website www.provincie-utrecht.nl raadplegen.
Rechtsbescherming
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag van verzending een bezwaarschrift bij het college van
Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen:
•
Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier "Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD". Uw
DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www.provincie-utrecht.nl onder loket/klacht,
bezwaar of melding doorgeven/bezwaar tegen beslissing provincie.
•
Schriftelijk, t.a.v. de secretaris van de Awb-adviescommissie van PS en GS, Postbus 80300, 3508 TH
Utrecht. Dit bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:
uw naam en adres;
de datum;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (indien mogelijk onder vermelding
van het besluitnummer);
de reden van bezwaar;
ondertekening.
Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden. Overigens schort het
indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet op. Als u niet kunt wachten op de normale
behandeling van uw bezwaarschrift, hebt u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de
rechtbank. U moet op dat moment ook al een bezwaarschrift hebben ingediend. Het verzoek om een voorlopige
voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Contact
Indien u algemene vragen heeft kunt u contact opnemen met mevrouw
u contact opnemen met de heer
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Voor inhoudelijke vragen kunt

Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van uw project.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,

Drs. Martie Meijer
Concernmanager Stedelijke Leefomgeving

c.c
PNO Consultants
T.a.v.
Overschiestraat
1062 XD AMSTERDAM
E-mail:

@pnoconsultants.com
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Let op: Alleen de aanvragen die voldoen aan de strategische agenda van de Economic Board Utrecht (EBU) en het topsectorenbeleid in de regio komen in
aanmerking voor subsidie. Alleen volledig ingevulde en door de juiste daartoe bevoegde persoon(en) ondertekende formulieren inclusief alle verplichte (en
benodigde) bijlagen worden in behandeling genomen. Aanvragen worden beoordeeld op basis van de Uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht 2016 en de
Algemene Subsidieverordening provincie Utrecht. Lees voor het invullen van dit aanvraagformulier de Uitvoeringverordening Economic Board Utrecht 2016 en de
Algemene Subsidieverordening provincie Utrecht goed door! Bekijk ook de website van RVO inzake de MIT-regeling: http://www.rvo.nl/subsidiesregelingen/mkb-innovatiestimulering-regio-en-topsectoren-mit.
MIT haalbaarheidsprojecten
De beslissing op de MIT haalbaarheidsproject-aanvragen zal op volgorde van binnenkomst plaatsvinden. Als datum van binnenkomst geldt de datum waarop een
volledige aanvraag is ontvangen. Op de dag dat het subsidieplafond wordt overvraagd, zal door loting de onderlinge volgorde van de aanvragen van die dag worden
bepaald.
MIT R&D samenwerkingsprojecten (groot en klein)
De beslissing op de MIT R&D-samenwerkingsproject-aanvragen zal op rangschikking van het aantal toegekende punten voor de in artikel 30 van de
Uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht 2016 beschreven criteria plaatsvinden.
1. Gegevens van de aanvragers
1.1. Gegevens van de hoofdaanvrager
Naam organisatie:

&Samhoud Nederland BV

Postadres:

Postbus 448, 3500 AK UTRECHT

Bezoekadres:

Maliebaan 55, 3581CE UTRECHT

Rechtsvorm van de organisatie

Besloten Vennootschap

Is de aanvrager BTW-plichtig?

X ja
Beantwoord de volgende vraag

O nee
Beantwoord de volgende vraag

Kan de aanvrager de BTW verrekenen?

X ja
Ga bij de bepaling van het totale subsidiebedrag uit van de begroting excl. BTW
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O nee
Ga bij de bepaling van het totale subsidiebedrag uit van de begroting incl. BTW

Rekeningnummer:
KvK-nummer:

30122766

Voeg een recent KvK-uittreksel als bijlage toe

Naam contactpersoon:
Functie:

Consultant

Telefoonnummer:

06-

E-mail adres:

@samhoud.com

Website

www.samhoud.com

Wordt de aanvraag ingediend door intermediair?

O ja
Er dient een machtiging als bijlage bij de aanvraag aanwezig te zijn

X nee
Ga door naar 1.2

Contactpersoon en telefoonnummer intermediair:
Postadres intermediair
Bij vragen over het project, tot wie moeten we ons
dan wenden?

1.2. Gegevens van de overige aanvragers (project-, programma-, c.q. consortiumpartners)
Medeaanvrager 1
Naam organisatie:

&ranj B.V.

Postadres:

Lloydstraat 21-M, 3024 EA Rotterdam

Bezoekadres:

Lloydstraat 21-M, 3024 EA Rotterdam

Rechtsvorm van de organisatie

Besloten Vennootschap
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Is de aanvrager BTW-plichtig?

X ja
Beantwoord de volgende vraag

O nee
Ga bij de bepaling van het totale subsidiebedrag uit van de begroting incl. BTW

Kan de aanvrager de BTW verrekenen?

X ja
Ga bij de bepaling van het totale subsidiebedrag uit van de begroting excl. BTW

O nee
Ga bij de bepaling van het totale subsidiebedrag uit van de begroting incl. BTW

Naam contactpersoon:
Functie:

Partner

Telefoonnummer:

06-

E-mail adres:

@ranj.nl

(Kopieer zo nodig de tabel voor meer medeaanvragers.)

2. Het project
2.1 Algemene gegevens van het project
Soort project:

Naam project:
Start en einddatum project waar de subsidie voor
wordt aangevraagd:
Totale projectkosten:
Aan te vragen subsidiebedrag:

O Haalbaarheidsproject
O R&D samenwerkingsproject groot
X R&D samenwerkingsproject klein
Take 5 technologische innovaties voor leiderschapsgame
November 2019 – december 2020
€350.000,€122.500,-
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2.2 Samenvatting projectplan (voeg het volledige projectplan toe als bijlage; u kunt hiertoe het meest recente format van RVO gebruiken)
A. Doelstelling en te bereiken resultaat (Output)
Beschrijf de doelstelling van uw project en het eindresultaat in meetbare termen.

Doelstelling van dit project is een technologische innovatie op de bestaande leiderschapsontwikkelingsgame Take 5. Het beoogde eindresultaat is een volledig nieuwe
vorm van training waarin de motiverende aspecten van spel worden gecombineerd met AI om zo tot een ervaring te komen met een zeer sterk transfer effect, een
aantoonbaar effect in het werkelijke gedrag.
B. Projectactiviteiten
Beschrijf kort welke activiteiten u wilt uitvoeren om het door u omschreven eindresultaat te realiseren.

Middels onderzoek naar Artificial Intelligence (AI), zoals Machine Learning en Natural Language Processing, werken we aan de volgende verbeterpunten voor Take
5:
• Verhoogde adaptiviteit; het spel moet zich continu kunnen aanpassen aan de speler (progressie, motivatie, vaardigheden)
• Natuurlijke manier van interacteren met de systeemlogica. Voor een hogere immersie en een levensechte conversatie helpt het dat spelers bijvoorbeeld in
normale menselijke taal antwoorden kunnen geven en vragen kunnen stellen.
C. Planning van het project
Beschrijf de planning van de activiteiten inclusief de te bereiken mijlpalen en deelresultaten.

•
•
•
•

Werkpakket 1: Onderzoek naar het technologische aspect van het project, bepaling van leerdoelen, positionering van Take 5 en marktonderzoek
Werkpakket 2: Ontwerp, ontwikkeling en toepassing van een adaptief leersysteem o.b.v. Machine Learning
Werkpakket 3: ontwerp, ontwikkeling en toepassing van Natural Language Processing technologieën voor het bereiken van een natuurlijke interactie met de
gebruiker. Hierbij zal ook content ontwikkeld worden die op de juiste manier aansluit op het interactieprincipe van natuurlijke interactie.
Werkpakket 4: Integratie van nieuwe innovaties in het bestaande product, positionering en vermarkten van nieuw product.

Mijlpalen:
• Sprint 0 initieel onderzoek (wpk1) afgerond 31 dec 2019
• Adatief leren (wpk2) afgerond 1 maart 2020
• Natuurlijke interactie (wpk3) afgerond 1 mei 2020
• Integraal product (wpk4) afgerond 31 dec 2020
Zie projectplan.
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D. Bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen van de Strategische Agenda EBU:
Vink aan de doelstelling(en) van de Strategische Agenda EBU waaraan uw project bijdraagt en onderbouw dit.

a. Gezond leven:
O

i. Zelfmanagement en langdurig thuis wonen:
slimme inzet van nieuwe diensten en producten die aan de behoefte bijdragen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en die tegelijk
leiden tot meer kosteneffectiviteit in de zorg;
O
ii. One Health: preventie en bestrijding van infectieziekten, garanderen van voedselveiligheid:
het benutten van de in de regio aanwezige expertise om ziekten die overgaan van mens op dier te voorkomen en te bestrijden en om
voedselveiligheid en –zekerheid te garanderen;
O
iii. Voeding en gezondheid:
ondersteunen van de kennisopbouw en -toepassing bij de ontwikkeling, bewijsvoering en wereldwijde distributie van de
gespecialiseerde voeding in het kader van ziektepreventie en gezondheidsbevordering;
O
iv. Versterken valorisatieketen Life Science:
ontwikkeling en inzet van de in de regio aanwezige excellente kennis voor nieuwe doelmatige en kosteneffectieve zorgproducten en
behandelmethoden;
b. Groene economie:
O

i. Energiepositief wonen en werken:
ontwikkeling of uitrol van vernieuwende concepten in de overgang van consument van energie naar producent ervan;

O

ii. Duurzame herontwikkeling van stedelijk gebied:
ontwikkeling van integrale oplossingen voor energie, water en grondstofvraagstukken;

O

iii. circulaire economie: transitie van een producteconomie naar een diensteneconomie:
ontwikkeling van nieuwe diensten en productieconcepten die grondstoffen na gebruik herwaarderen

c. Diensteninnovatie en slimme toepassing van technologie:
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O

i.

Versnellen van next generation (ICT) infra- en informatiestructuren;

X

ii.

Ontwikkeling en opschaling (innovatieve) diensten;

O

iii.

Versterking kennis en vaardigheden door publiek-private opleidingsmogelijkheden te creëren

E. Economisch effect in de provincie Utrecht (Outcome)
Beschrijf kort het economisch effect van uw programma of project in de provincie Utrecht. Graag kort onderbouwen en indien mogelijk kwantificeren.

Leidt uw project of programma tot meer
werkgelegenheid in de provincie Utrecht?

Leidt uw project of programma tot meer private
investeringen in de provincie Utrecht?

De hoofdaanvrager &samhoud is gevestigd in de provincie Utrecht en zal op basis van deze aanvraag
investeren in het product Take 5. Het product zal bijdrage aan een nog betere marktpositie van &samhoud
op het gebied van leiderschapstrainingen.

Leidt uw project of programma of tot versterking van de We zien een positief verband tussen leiderschapsontwikkeling en financiële performance van bedrijven.
(internationale) concurrentiepositie van Utrechtse
Take 5 is ook voor onze klanten een economisch interessante leerinterventie. Dit heeft, zij het indirect, een
ondernemingen?
positief effect op de concurrentiepositie van Utrechtse ondernemingen. Veel (potentiële) klanten komen uit
ons directe netwerk in Utrecht. Naast het financiële aspect, vergroot Take 5 de duurzame inzetbaarheid van
medewerkers omdat het zich richt op de (soft) skills van de 21e eeuw.
F. Topsectoren
Beschrijf binnen welk innovatieprogramma topsectoren uw project past en geef daarbij ook aan welk thema van toepassing is.

Dit project past binnen de topsector: Creatieve Industrie. Het sluit volledig aan bij de eerste pijler van de de kennis- en innovatieagenda van deze topsector (KIagenda), zoals gepubliceerd in 2018: Het ontwikkelen van een kennisbasis van de creatieve professional. Het project levert nieuwe ontwerptechnieken voor het
veranderen van gedrag en ontsluit nieuwe markten voor innovatieve gedragsveranderingstechnieken op basis van spelprincipes. Deze spelprincipes zijn op hun beurt
weer gebaseerd op nieuwe kennis over motivatie en gedrag. Daarmee sluit dit plan perfect aan op de drie sleutelbegrippen van de eerste pijler van de KI-agenda.
Dit plan sluit ook aan op de tweede pijler van deze agenda: bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijk uitdagingen. De nieuwe vorm van leren van zal een
positief effect hebben op de kwaliteit van leven en welzijn, en ‘human empowerment’.
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3. Financiële gegevens van het project / programma
3.1. Begroting

Begroting
Voeg een begroting en een dekkingsplan voor uw aanvraag toe.
Gedetailleerde begroting niet van toepassing.
Globale begroting:
Werkpakketten

Verdeling

Werkpakket 1: onderzoek

€70.000,-

Werkpakket 2: adaptief leren

€100.000,-

Werkpakket 3: natuurlijke interactie

€100.000,-

Werkpakket 4: integraal product

€80.000,-

Totaal (ex BTW)

€350.000,-

Dekkingsplan:
Financiering
Eigen bijdrage &samhoud
Eigen bijdrage &ranj
Overige inkomsten
Gevraagde subsidie
Totaal financiering

Status
€ 116.025,€ 111.475,€0
€ 122.500,€ 350.000,-
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3.2 Andere aanvragen
Geef aan of u voor de beschreven activiteiten ook subsidie heeft aangevraagd op grond van een andere subsidieregeling van provincie Utrecht.
Zo ja, vermeld wat de status van die aanvraag is en voeg toezeggingen toe als bijlage.
n.v.t.
Geef aan of u voor het project van de provincie Utrecht ook vergunningen en ontheffingen nodig heeft en of deze reeds in orde zijn.
n.v.t.
Leidt het verstrekken van subsidie tot ongeoorloofde staatssteun? Licht het antwoord toe.
De onafhankelijkheid van &ranj en &samhoud komen niet in het geding met het verstrekken van deze subsidie. Het enige wat in het geding zou komen is de
technologische (door)ontwikkeling van Take 5.
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4. Bijlagen
4a. Verplichte bijlagen
Naam
Projectplan
Financieel verslag
• De laatst opgemaakte jaarrekening, eventueel voorzien van een accountantsverklaring of een beoordelingsverklaring.
Begroting
Dekkingsplan
Oprichtingsakte / statuten
Indien uw organisatie een privaatrechtelijke rechtspersoon is en het is uw eerste aanvraag bij de provincie Utrecht, voeg dan toe:
• een afschrift van de oprichtingsakte van de rechtspersoon en
• een afschrift van de statuten zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd.
In het geval de statuten gewijzigd zijn na uw vorige aanvraag bij de provincie Utrecht dient u een afschrift van de gewijzigde statuten als bijlage bij uw aanvraag
in te dienen.
Openbare samenvatting
Take 5 is een mobiele leiderschapsspel die de gebruiker in een veilige omgeving relevante leiderschapsvaardigheden aanleert.
In het spel kunnen leiders oefenen in korte afleveringen van vijf minuten. In elke aflevering wordt de speler in een gesprek gebracht met
personages van een fictief team. De uitdaging is om via goed leiderschapsgedrag een realistische situatie zo goed mogelijk op te lossen.
Direct na de afleveringen ontvangen spelers de uitdaging om de nieuwe vaardigheden in de praktijk te oefenen.
Om het leereffect en schaalbaarheid van het product te vergroten zijn twee toevoegingen gewenst:
Verhoogde adaptiviteit; het spel moet zich continu kunnen aanpassen aan de speler (progressie, motivatie, vaardigheden)
Natuurlijke manier van interacteren met de systeemlogica. Voor een hogere immersie en een levensechte conversatie helpt het dat
spelers bijvoorbeeld in normale menselijke taal antwoorden kunnen geven en vragen kunnen stellen.
Voor deze toevoegingen is onderzoek nodig naar Artificial Intelligence (AI), zoals Machine Learning en Natural Language Processing. Het
beoogde eindresultaat is een volledig nieuwe vorm van training waarin de motiverende aspecten van spel worden gecombineerd met AI om
zo tot een ervaring te komen met een zeer sterke impact op gedrag en attitude in de praktijk.
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4b. Aanvullende bijlagen
Naam
Uittreksels Kamer van Koophandel (maximaal 6 maanden oud)
Hieruit moet blijken wie ondertekeningsbevoegd is.
Onderbouwende stukken begroting (bijvoorbeeld offertes)
Bijlage 6: onderbouwende stukken begroting_businesscase (forecast2024)_take5
Bijlage 7: dekkingsplan
Bijlage 8: Berekening marktaandeel Take5

Machtiging intermediair
NVT

5. Verklaring
Mag de aanvraag worden gedeeld met de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI's)

Ja / Nee

6. Verzending
Dit ondertekende formulier per e-mail (voorkeur)
of per post verzenden aan:

subsidies@provincie-utrecht.nl
Gedeputeerde Staten van Utrecht
T.a.v. afdeling Services, Postbus 80300
3508 TH UTRECHT
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7. Contact
Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met:

Provincie Utrecht, afdeling Services (SER), team Uitvoering (UIT)
per e-mail: subsidies@provincie-utrecht.nl

8. Ondertekening

Let op: dit dient een tekenbevoegd persoon te zijn, raadpleeg hiervoor uw KvK-uittreksel; in geval van gezamenlijke tekenbevoegdheid dienen ten
minste twee bevoegde personen te tekenen.

1ste bevoegd ondertekenaar
Naam:
Functie:

Partner

Organisatie:

&Samhoud Nederland B.V.

Plaats / datum:

Utrecht, 06-09-2019

Handtekening:

De aanvrager verklaart:
- alle gegevens in het aanvraagformulier en de bijlagen naar waarheid en beste weten te hebben verstrekt;
- bekend te zijn met de bepaling van additionaliteit* van de EU en daarnaar te handelen;
- niet in surseance van betaling of in staat van faillissement te zijn;
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- bekend te zijn met en zich te houden aan de voorwaarden en verplichtingen zoals bepaald in de algemene subsidievoorwaarden van de provincie Utrecht**;
- akkoord te zijn met de publicatie van de openbare samenvatting.
* ‘additionaliteit’ betekent dat het te realiseren project niet gerealiseerd kan worden zonder de overheidssteun. De overheidssteun moet een additioneel, een
‘extra’ effect hebben boven de investeringen die zonder subsidie worden gedaan. Het is namelijk niet de bedoeling dat de publieke middelen gewoonweg de
plaats innemen van eigen middelen (een verdringingseffect).
Een subsidieaanvraag voldoet aan de bepaling van de additionaliteit indien:
- de overheidssubsidie een positieve impact heeft op de onderzoeks- en innovatiebestedingen (inputadditionaliteit);
- dankzij de subsidie extra output gegenereerd wordt die zonder de (innovatie)steun niet tot stand zou zijn gekomen; output omvat onder meer octrooien,
publicaties, nieuwe producten, maar evenzeer omzetgroei door de nieuwe producten (outputadditionaliteit);
- de impact van de subsidie op gedragsveranderingen resulteert in een meer innovatieve omgeving (gedragsadditionaliteit)
** Zie: www.provincie-utrecht.nl
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%LMODJHQWHURQGHUERXZLQJYDQXZDDQYUDDJ,QGHRQGHUVWDDQGHWDEHOVWDDQGHELMODJHQJHQRHPGGLHXPRHWELMYRHJHQELMXZDDQYUDDJ
%LMODJHQ5HFKWVYRUP
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俵

0DFKWLJLQJVIRUPXOLHU

,QGLHQYDQWRHSDVVLQJ

9RRUHHQDDQWDOYDQGH]HELMODJHQ]LMQIRUPDWVEHVFKLNEDDU:LMYHU]RHNHQXRPGH]HELMYRRUNHXUWHJHEUXLNHQ
%HJURWLQJ
0DFKWLJLQJ
3URMHFWSODQ
$OVGHSURYLQFLHWRWVXEVLGLHYHUOHQLQJRYHUJDDWZRUGWXZQDDPPHWELMEHKRUHQGRQWYDQJHQVXEVLGLHEHGUDJRSJHQRPHQLQGHNZDUWDDOUDSSRUWDJHRSGHSURYLQFLDOH
ZHEVLWH
9UDJHQRIFRQWDFW
+HHIWXYUDJHQELMKHWLQYXOOHQYDQKHWIRUPXOLHUGDQNXQWXFRQWDFWRSQHPHQPHWGHSURYLQFLH8WUHFKWYLDHPDLOQDDUVXEVLGLHV#SURYLQFLHXWUHFKWQORIYLD
WHOHIRRQQXPPHU
3ULYDF\
'HSURYLQFLH8WUHFKWYLQGWGHEHVFKHUPLQJYDQXZSULYDF\EHODQJULMN5DDGSOHHJGH3URFODLPHUHQGH3ULYDF\YHUNODULQJDOVXZLOWZHWHQZDWZHPHWXZJHJHYHQVGRHQ
.RPWXZSURMHFWLQDDQPHUNLQJYRRUVXEVLGLH"
:LMVWHOOHQXHHQDDQWDOYUDJHQRSEDVLVZDDUYDQXNXQWEHSDOHQRIXZSURMHFWYRRUVXEVLGLHLQDDQPHUNLQJNRPW,QGH9HURUGHQLQJ]LMQRQGHUVWDDQGHYRRUZDDUGHQ
JHVWHOGZDDURQGHUVXEVLGLHNDQZRUGHQYHUOHHQG

2QGHUZHONHGRHOJURHSYDOWXDOVDDQYUDJHU"

0.%.OHLQHRQGHUQHPLQJ

%HQWXJHYHVWLJGLQGHSURYLQFLH8WUHFKW"

-D

=LMQGHDFWLYLWHLWHQPHWXLW]RQGHULQJYDQYRRUEHUHLGLQJVNRVWHQZDDUYRRUX
VXEVLGLHDDQYUDDJWDOJHVWDUW"

1HH

:RUGWXZKDDOEDDUKHLGVSURMHFWXLWJHYRHUGLQYRRUEHUHLGLQJYDQGHRQWZLNNHOLQJYDQ
-D
HHQLQQRYDWLHISURGXFWLQQRYDWLHISURGXFWLHSURFHVRILQQRYDWLHYHGLHQVW"
:RUGWXZKDDOEDDUKHLGVSURMHFWXLWJHYRHUGYRRUDIJDDQGHDDQHHQWHFKQLVFKRI
ILQDQFLHHOULVLFRYRORQGHU]RHNVHQRQWZLNNHOLQJVSURMHFW"

-D

%HVWDDWXZSURMHFWYRRUWHQPLQVWHXLWHHQKDDOEDDUKHLGVVWXGLHHQYRRUWHQ
KRRJVWHXLWLQGXVWULHHORQGHU]RHNRIH[SHULPHQWHOHRQWZLNNHOLQJ"

-D

+HHIWXRSJURQGYDQGH]HXLWYRHULQJVYHURUGHQLQJLQGH]HOIGHRSHQVWHOOLQJVSHULRGH
1HH
QRJDQGHUHDDQYUDJHQLQJHGLHQG"
-D

9ROGRHWKHWSURMHFWDDQGH5HJLRQDOH(FRQRPLVFKH$JHQGDYDQGHUHJLR"

9LQNGHGRHOVWHOOLQJ HQ DDQYDQGH5HJLRQDOH(FRQRPLVFKH$JHQGDYDQGHUHJLRZDDUDDQXZSURMHFWELMGUDDJW
2QGHUERXZGLWYHUGHULQXZSURMHFWSODQ
7RHNRPVWJHULFKWHOHHIRPJHYLQJ*H]RQGHPHQVHQ'LJLWDOLVHULQJ
)RFXVRSSUHYHQWLH
6RFLDOHLQQRYDWLH
3DVWXZSURMHFWELQQHQGHODQGHOLMNHPLVVLHVHQVOHXWHOWHFKQRORJLHsQ]RDOV
EHVFKUHYHQLQGH.HQQLVHQ,QQRYDWLHDJHQGD¶V .,$¶V "

-D

$DQZHONH.,$GUDDJWXZSURMHFWKHWPHHVWELM"
*H]RQGKHLGHQ=RUJ
$DQZHONHGHHOPLVVLHGHHOSURJUDPPDGUDDJWXZSURMHFWELM"
9HUEHWHULQJYDQGHNZDOLWHLWYDQOHYHQYDQPHQVHQPHWGHPHQWLH
'UDDJWXZSURMHFWQRJDDQHHQDQGHUH.,$ELM"

1HH

3DVWXZDDQYUDDJELQQHQGH.,$ 0DDWVFKDSSHOLMNYHUGLHQYHUPRJHQ "

1HH

2QGHUZHONWRSVHFWRUSDVWXZSURMHFW"ODQGHOLMNH0.%,QQRYDWLH$JHQGD¶V7RSVHFWRUHQ
/LIH6FLHQFHV +HDOWK
%HWUHIWKHWHHQHHQPDOLJSURMHFW"

-D

%HWUHIWGHDDQYUDDJGHUHJXOLHUHEHGULMIVYRHULQJYDQGHDDQYUDJHU"

1HH

%HGUDDJWKHWDDQWHYUDJHQVXEVLGLHEHGUDJPLQGHUGDQ¼"

1HH

*HJHYHQVYDQGHKRRIGDDQYUDJHU
1DDPYDQGHRUJDQLVDWLH

7RYHU%9

5HFKWVYRUPYDQGHRUJDQLVDWLH

%9

.DQGHDDQYUDJHUGH%7:YHUUHNHQHQ"

-D

'H%7:LVQLHWVXEVLGLDEHO
,%$1%DQNUHNHQLQJQXPPHU
7HQQDPHYDQ

7RYHU%9

6WDDWGHRUJDQLVDWLHLQJHVFKUHYHQELMGH.Y."

-D

,QVFKULMYLQJVQXPPHU.Y.



:HEVLWHYDQGHRUJDQLVDWLH

ZZZWRYHUWDIHOQO

3RVWDGUHV
,VVSUDNHYDQHHQEXLWHQODQGVDGUHV"

1HH

3RVWFRGH
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6WUDDW

+DPEXUJHUVWUDDW

3ODDWV

8WUHFKW

,VKHWEH]RHNDGUHVKHW]HOIGHDOVKHWSRVWDGUHV"

-D

*HJHYHQVFRQWDFWSHUVRRQDDQYUDJHU
$DQVSUHHNWLWHO

'HKHHU

9RRUOHWWHU V
$FKWHUQDDP
)XQFWLH

&72

+XLVQXPPHU



7RHYRHJLQJ

$

7HOHIRRQQXPPHU



(PDLODGUHV

#DFWLYHFXHVFRP

(PDLODGUHV WHUFRQWUROH

#DFWLYHFXHVFRP



%HQWXHHQLQWHUPHGLDLU"

-D

/HWRS:DQQHHUGHDDQYUDDJZRUGWLQJHGLHQGGRRUHHQLQWHUPHGLDLURIGRRUPHHUGHUHRQGHUWHNHQDDUVGLHQWXHHQPDFKWLJLQJVIRUPXOLHUELMXZDDQYUDDJDDQWH
OHYHUHQ8NXQWKHWIRUPDWYDQKHWPDFKWLJLQJVIRUPXOLHUKLHURSHQHQLQYXOOHQLQVFDQQHQHQXSORDGHQELMKHWRQGHUGHHOµ%LMODJHQ¶DDQKHWHLQGYDQGLWIRUPXOLHU'H
RQGHUWHNHQDDUGLHQWWHNHQEHYRHJGWH]LMQ,QGLHQHUYROJHQVGLWXLWWUHNVHOPHHUWHNHQEHYRHJGHQ]LMQGLHQWXGHEHQRGLJGHKDQGWHNHQLQJHQLQppQIRUPXOLHUWH
YHU]DPHOHQRINXQWXPHHUPDFKWLJLQJVIRUPXOLHUHQODWHQRQGHUWHNHQHQLQppQEHVWDQGLQVFDQQHQHQXSORDGHQ
,VHUVSUDNHYDQHHQPHGHDDQYUDJHU"

1HH



*HJHYHQVLQWHUPHGLDLU
1DDPYDQGHRUJDQLVDWLH

5HDO]H3URMHFWV%9

$DQVSUHHNWLWHO

'HKHHU

9RRUOHWWHU V



$FKWHUQDDP
7HOHIRRQQXPPHU



(PDLODGUHV

#UHDO]HHX

(PDLODGUHV WHUFRQWUROH

#UHDO]HHX

,QVFKULMYLQJVQXPPHU.Y. 


3RVWDGUHV


3RVWFRGH

$*

+XLVQXPPHU 

6WUDDW

+LJK7HFK&DPSXV

3ODDWV

(LQGKRYHQ

*HJHYHQVYDQKHWSURMHFW
8GLHQWGHYUDJHQNRUWHQERQGLJWHEHDQWZRRUGHQHQQLHWDOOHHQWHYHUZLM]HQQDDUHHQELMODJH'HDQWZRRUGHQZRUGHQJHEUXLNWLQGHEHRRUGHOLQJYDQXZDDQYUDDJ

1DDPYDQKHWSURMHFW

6QRH]HO

6WDUWGDWXPYDQKHWSURMHFW



(LQGGDWXPYDQKHWSURMHFW



7RWDOHSURMHFWNRVWHQ



$DQWHYUDJHQVXEVLGLHEHGUDJ



%HVFKULMIGHGRHOVWHOOLQJHQUHVXOWDWHQYDQKHWSURMHFWLQPHHWEDUHWHUPHQ
PD[LPDDONDUDNWHUV

'HGRHOVWHOOLQJYDQ7RYHUHQGLWSURMHFWLVRPLQQRYDWLHYHVSHOOHQWHPDNHQ
GLHYHUZRQGHUHQHQYHUELQGHQ6SHOHQGHUZLMVZLO7RYHUPHQVHQPHWHHQ
]HHU HUQVWLJHYHUVWDQGHOLMNHEHSHUNLQJRIJHYRUGHUGHGHPHQWLHXLWGDJHQQHW
ZDWPHHUXLWKXQGDJWHKDOHQGRRU]LFK]HOIWHYHUUDVVHQPHWZDW]H
DOOHPDDOZpONXQQHQ7RYHUZLOKLHUPHHGHPDQLHUZDDURSGHZHUHOGQDDU
PHQVHQPHWHHQFRJQLWLHYHXLWGDJLQJNLMNWYHUDQGHUHQHQVWDDWKLHUPHHYRRU
HHQOLHIGHYROOHHQLQFOXVLHYHZHUHOG,QGLWKDDOEDDUKHLGVSURMHFWZLO7RYHUGH
HHUVWHRQGHU]RHNVWDSSHQ]HWWHQHQ]LFKULFKWHQRSGHZHUHOGYDQKHW
VQRH]HOHQ'LWGRHW7RYHUGRRUGHRQWZLNNHOLQJYDQGH1HZ0RE\HHQ
LQQRYDWLHYHSURMHFWRUGLH LQWHUDFWLHYH VSHOOHQRSDOOHUOHLRSSHUYODNWHVNDQ
DIEHHOGHQHQPHWGHUHVXOWDWHQXLWGLWRQGHU]RHNZLO7RYHU6QRH]HO
PRJHOLMNKHGHQHQLQWHUYHQWLHVDDQKDDUSURGXFWWRHYRHJHQ

%HVFKULMIGHDFWLYLWHLWHQZDDUYRRUVXEVLGLHZRUGWDDQJHYUDDJGHQKRHGH]H
ELMGUDJHQDDQGHKLHUERYHQEHVFKUHYHQGRHOVWHOOLQJ
PD[LPDDONDUDNWHUV

6QRH]HOHQLVHHQWKHUDSLHYRUPZDDUELM7RYHUZLOLQVSHOHQRSGH
JHYRHOVPDWLJHEHKRHIWHQYDQPHQVHQPHWHHQYHUVWDQGHOLMNHEHSHUNLQJHQ
PHQVHQPHWJHYRUGHUGHGHPHQWLH=RZHOELMLQGLYLGXHOHEHZRQHUVDOVELM
JURHSHQNDQPHWVQRH]HOHQYHUYHOLQJZRUGHQWHJHQJHJDDQ]LQWXLJOLMNH
ZDDUQHPLQJZRUGHQYHUGLHSWFRQWDFWZRUGHQEHYRUGHUGHQRQWVSDQQLQJ
PRJHOLMNZRUGHQ
'RRUPLGGHOYDQOLWHUDWXXURQGHU]RHN]DOZRUGHQJHNHNHQQDDUGH
RQGHUOLJJHQGHSULQFLSHVYDQVQRH]HOWRHSDVVLQJHQHQEHVWDDQGHWHFKQLHNHQ
RPSURFHGXUHOHDXGLRYLVXHOHFRQWHQWWHJHQHUHUHQ9LDPDUNWRQGHU]RHN]DO
RQGHU]RHNZRUGHQQDDUGHPRJHOLMNHJHEUXLNHUVHQRQGHU]RHNJHGDDQ

ZRUGHQQDDUGHPHHUZDDUGHGLHKHWVQRH]HOHQKHQJHHIW7RWVORW]DO
RQGHU]RHNQDDUGHKDUGZDUHHLVHQZRUGHQJHGDDQ]RDOVGHSURFHVVRUNUDFKW
HQRYHULJHRQGHUOLJJHQGHKDUGZDUHHLVHQ
'HYHUVFKLOOHQGHRQGHU]RHNHQ]XOOHQOHLGHQWRWHHQ3URRIRI&RQFHSWGDWGH
KDDOEDDUKHLGYDQVQRH]HOHQRSGH1HZ0RE\DSSDUDWXXUPRHWDDQWRQHQ
,QGLHQXLWKHW3URRIRI&RQFHSW]DOEOLMNHQGDWGLWPRJHOLMNLV]DOHHQ
RQWZLNNHOWUDMHFWZRUGHQRSJHVWDUWGDWEXLWHQGHVFRSHYDQGLWSURMHFWSODQOLJW
ZDDULQFRQWHQW]DOZRUGHQRQWZLNNHOGHQGHPDUNWSURSRVLWLH]DOZRUGHQ
XLWJHUROGQDDUEHVWDDQGHHQQLHXZH HLQG JHEUXLNHUV
%LMHHQVXFFHVYROKDDOEDDUKHLGVRQGHU]RHNLV7RYHULQVWDDW]LMQRPHHQQRJ
FRPSOHWHUSURGXFWRSGHPDUNWWHEUHQJHQKHWOHYHQYDQPHQVHQPHWHHQ
]HHU HUQVWLJHYHUVWDQGHOLMNHEHSHUNLQJRIJHYRUGHUGHGHPHQWLH]RGUDJHOLMN
PRJHOLMNWHPDNHQ
%HVFKULMIKHWWLMGVSDGGHSODQQLQJYDQXZSURMHFW
PD[LPDDONDUDNWHUV

'HSHULRGHYDQLQGLHQLQJWRWKHWHLQGHYDQ]DOZRUGHQLQJH]HWYRRU
OLWHUDWXXUHQPDUNWRQGHU]RHN'HUHVXOWDWHQXLWGH]HVWXGLHVZRUGHQ
YDVWJHOHJGLQUDSSRUWDJHVHQJHEUXLNWYRRUGHH[SHULPHQWHOHRQGHU]RHNVIDVH
GLH7RYHUYRRUQHPHQVLVYDQDIWHVWDUWHQ+HWH[SHULPHQWHOHRQGHU]RHN
EHJLQWPHWKHWYDVWVWHOOHQRIGHEHVFKLNEDUHSURFHVVRUHQHHQYROGRHQGH
PDWHYDQSURFHVVRUNUDFKWZDDUELMRRNZRUGWRQGHU]RFKWRIGDWYRRUGH
RQGHUOLJJHQGHKDUGZDUHJHOGW'LWLVJHSODQGLQGHHHUVWHWZHHPDDQGHQYDQ

7RWVORW]DOHUHHQ3URRIRI&RQFHSWZRUGHQRQWZLNNHOGGDWHLQGDSULO
NODDUPRHW]LMQHQHHQGXLGHOLMN]LFKWGLHQWWHJHYHQRSGHYROOHGLJH
KDDOEDDUKHLGHQZHQVRPHHQ6QRH]HOSDNNHWDDQGH1HZ0RE\WRHWH
YRHJHQ

*HHIHHQVDPHQYDWWLQJYDQKHWKDDOEDDUKHLGVSURMHFW
PD[LPDDONDUDNWHUV

7RYHUKHHIWLQGHDIJHORSHQMDUHQHHQSURMHFWRUPHWELMEHKRUHQGHVSHOOHQ
RQWZLNNHOGGLHLQJH]HWNXQQHQZRUGHQYRRUDFWLYDWLHFRJQLWLHISULNNHOHQHQ
KHWVRFLDDOHQI\VLHNVWLPXOHUHQYDQPHQVHQPHWHHQ ]HHU HUQVWLJH
YHUVWDQGHOLMNHEHSHUNLQJRIJHYRUGHUGHGHPHQWLH'HKDUGZDUHYDQGH]H
SURMHFWRUZLO7RYHULQGHNRPHQGHMDUHQJDDQGRRURQWZLNNHOHQWRWHHQ
SURGXFWGDWYHHO]LMGLJHUHQZHOOLFKW]HOIVSDUWLFXOLHULQWH]HWWHQLVGRRUGDW
GH]HPDNNHOLMNWHYHUSODDWVHQLVHQRSHONRSSHUYODN WDIHOYORHUPXXU
UROVWRHOEODGHQ]HOIVSODIRQG LQWHUDFWLHYHRISDVVLHYHFRQWHQWNDQ
SURMHFWHUHQGH³1HZ0RE\´
6QRH]HOHQ RRNZHO]LQWXLJDFWLYHULQJJHYRHOVDFWLYLWHLWSULPDLUHDFWLYHULQJHQ
VHQVRPRWRULVFKHVWLPXODWLHJHQDDPG LVHHQLQWHUYHQWLHGLHYHHOYXOGLJHQ
VXFFHVYRO ZHUHOGZLMG ZRUGWLQJH]HWRPGHOHYHQVNZDOLWHLWYDQPHQVHQPHW
]HHU HUQVWLJHYHUVWDQGHOLMNHEHSHUNLQJHQRIJHYRUGHUGHGHPHQWLHWH
YHUKRJHQ'RRUGDWYRRUGH]HWKHUDSLHHHQGXUHVQRH]HONDPHUYHUHLVWLVLVGLW
KHODDVQRJQLHWYRRULHGHUHHQWRHJDQNHOLMN'RRUVQRH]HOHQWHNXQQHQ
NRSSHOHQDDQGHWRHJDQNHOLMNH1HZ0RE\YDQ7RYHUKRRSW7RYHUGH]H
WKHUDSLHYRRUHHQJURWHUHJURHSPHQVHQWRHJDQNHOLMNWHPDNHQHQKHQ]R
WRHJDQJWHJHYHQWRWGHSRVLWLHYHHIIHFWHQYDQVQRH]HOHQ
'RRUHHQVQRH]HOSDNNHWWRHWHYRHJHQDDQKHWSRUWIROLRYDQDSSOLFDWLHVGLH
RSGH7RYHUKDUGZDUHEHVFKLNEDDUNRPWZRUGWKHWPRJHOLMNRPRSHHQ
ODDJGUHPSHOLJHHQEHWDDOEDUHZLM]HHHQJURWHJURHSPHQVHQWRHJDQJWH
JHYHQWRWVQRH]HOHQZDDUGDWRSGLWPRPHQWQRJQLHWPRJHOLMNLV'LWLVHHQ
]HHUUHOHYDQWHYRRUXLWJDQJYRRUGHPDDWVFKDSSLMHQPHWQDPHYRRUPHQVHQ
PHWHHQ ]HHU HUQVWLJHYHUVWDQGHOLMNHEHSHUNLQJRIYHUJHYRUGHUGHGHPHQWLH
GLHQRJWKXLVZRQHQRILQHHQSDUWLFXOLHUHRPJHYLQJYHU]RUJGZRUGHQ
+HWVQRH]HOSDNNHWNDQZRUGHQWRHJHYRHJGDDQGH1HZ0RE\LQGLHQGLWGH
ZDDUGHSHUFHSWLHYROGRHQGHYHUKRRJW'LW]DOPHGHDIKDQNHOLMN]LMQYDQKHW
DDQERGGDWH[WUDNDQZRUGHQDDQJHVFKDIWPHWGLWSDNNHW'HK\SRWKHVHYDQ
7RYHULVGDW]LMPHWGH]HWRHSDVVLQJHHQEHWDDOEDDUDOWHUQDWLHINXQQHQELHGHQ
YRRUUXLPWHVGLHDQGHUVVSHFLDDOYRRUKHWVQRH]HOHQLQJHULFKWPRHWHQ
ZRUGHQ
7RYHUKHHIWUHHGVWRHJDQJWRWHHQDI]HWPDUNWYRRUKDDU1HZ0RE\SURMHFWRUV
HQDOVGHQLHXZHVQRH]HOSURSRVLWLHVODDJW]DOGH]HDDQKHWSURGXFWJDPPD
WRHJHYRHJGZRUGHQDOVRQGHUGHHOYDQGH1HZ0RE\SURSRVLWLH(U]DOHHQ
EDVLVVHWDDQVSHOOHQLQJHNRFKWNXQQHQZRUGHQSOXVHHQDERQQHPHQWPHW
WRHJDQJWRWGHVSHOOHQGLHKHWVQRH]HOSDNNHWRQGHUVWHXQHQ2SGH]H
PDQLHUNDQ7RYHUYLDGHKDDUEHNHQGHDI]HWNDQDOHQ]RDOVKXQ
GLVWULEXWHXUVQHWZHUNVRFLDOVHQZHEVLWHVQHORSVFKDOHQELMHHQVXFFHVYRO
KDDOEDDUKHLGVRQGHU]RHN



%HQWXDNNRRUGPHWGHSXEOLFDWLHYDQGH]HVDPHQYDWWLQJ"

-D



%HJURWLQJ
8PRHWHHQEHJURWLQJDOVELMODJHELMGLWIRUPXOLHUPHHVWXUHQ2SGHYRRUODDWVWHSDJLQDYDQGLWIRUPXOLHUNXQWXGHEHJURWLQJXSORDGHQHQDOVELMODJHWRHYRHJHQ

'RZQORDGGHEHJURWLQJYDQKHWSURMHFWLQKHWDDQJHJHYHQIRUPDWHQYXOGH]HLQ*HHILQJHYDOYDQVSRQVHULQJRIELMGUDJHYDQDQGHUHVXEVLGLHYHUVWUHNNHUVDDQZDWGH
VWDWXVLVYDQGHWRH]HJJLQJ'HSURMHFWEHJURWLQJPRHWDDQRQGHUVWDDQGHYRRUZDDUGHQYROGRHQ
'HEHJURWLQJLVVOXLWHQG
'HRSERXZYDQGHYHUVFKLOOHQGHEHGUDJHQLVLQ]LFKWHOLMN

6SHFLILFHHUGHEHGUDJHQHQJHHI]RZDDUPRJHOLMNZHHULQSULMV[KRHYHHOKHLG
6SHFLILFHHULQWHUQHSHUVRQHHOVNRVWHQLQXXU[WDULHI
6SHFLILFHHUH[WHUQHSHUVRQHHOVNRVWHQLQXXU[WDULHI
/HWRS
'HVXEVLGLHPDJPD[LPDDO¼EHGUDJHQ ]LHDUWLNHOYDQGH8LWYRHULQJVYHURUGHQLQJ0.%,QQRYDWLHVWLPXOHULQJWRSVHFWRUHQSURYLQFLH8WUHFKW 
'HKRRJWHYDQGHVXEVLGLHEHGUDDJWWHQKRRJVWHYDQGHVXEVLGLDEHOHNRVWHQ ]LHDUWLNHOYDQGH8LWYRHULQJVYHURUGHQLQJ0.%,QQRYDWLHVWLPXOHULQJ
WRSVHFWRUHQSURYLQFLH8WUHFKW 
'HWHKDQWHUHQORRQNRVWHQ]LMQJHEDVHHUGRSHHQYDVWXXUORRQYDQ¼ ]LHDUWLNHOOLGYDQGH8LWYRHULQJVYHURUGHQLQJ0.%,QQRYDWLHVWLPXOHULQJWRSVHFWRUHQ
SURYLQFLH8WUHFKW 
+HWSURMHFWPRHWYRRUWHQPLQVWHXLWHHQKDDOEDDUKHLGVVWXGLHHQYRRUWHQKRRJVWHXLWLQGXVWULHHORQGHU]RHNRIH[SHULPHQWHOHRQWZLNNHOLQJEHVWDDQ
]LHRQGHUFYDQGH8LWYRHULQJVYHURUGHQLQJ0.%,QQRYDWLHVWLPXOHULQJWRSVHFWRUHQSURYLQFLH8WUHFKW 'H]HYHUGHOLQJPRHWXLWXZEHJURWLQJEOLMNHQ
8GLHQWDOOHYHUSOLFKWHELMODJHQWRHWHYRHJHQDQGHUVLVKHWPRJHOLMNGDWXQLHWYRRUVXEVLGLHLQDDQPHUNLQJNRPW

2YHULJHYUDJHQ
0DJGHDDQYUDDJZRUGHQJHGHHOGPHWGH7RSFRQVRUWLDYRRU.HQQLVHQ,QQRYDWLH 7.,¶V "

-D

0DJGHDDQYUDDJZRUGHQJHGHHOGPHWGH5208WUHFKW5HJLRQ"

-D

%,-/$*(1
8SORDGKLHURQGHUGHEHQRGLJGHELMODJHQ
'HYROJHQGHEHVWDQGVW\SHQNXQWXXSORDGHQGRFGRF[[OV[OV[SSWSSW[SGIMSJMSHJJLISQJWLIWLII
/HWRSGHWRWDOHRPYDQJYDQDOOHELMODJHQGLHXELMGH]HDDQYUDDJXSORDGPDJPD[LPDDO0%EHGUDJHQ
,VGLWKRJHUGDQ0%GDQNDQGHYHU]HQGLQJPLVJDDQ:LMDGYLVHUHQXLQGLWJHYDOJURWHELMODJHQDSDUWWHPDLOHQPDDUVXEVLGLHV#SURYLQFLHXWUHFKWQORQGHU
YHUPHOGLQJYDQRDKHWNHQPHUNGDWXRQWYDQJWLQGHRQWYDQJVWEHYHVWLJLQJQDKHWYHU]HQGHQYDQXZDDQYUDDJ
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0DFKWLJLQJVIRUPXOLHU

,QGLHQYDQWRHSDVVLQJ

%LMODJHQ
3URMHFWSODQ

BB7RYHUB0,7BKDDOEDDUKHLGSURMHFWB3URMHFWSODQB9SGI

%HJURWLQJ

BB%HJURWLQJB0,7BBKDDOEDDUKHLGB6QRH]HO[OV[

%DQNDIVFKULIW

BB%DQNDIVFKULIWB7RYHUB%9SGI

0DFKWLJLQJVIRUPXOLHU
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Geachte heer
Met uw e-mail die wij hebben ontvangen op 20 april 2021, heeft u bij ons college een aanvraag ingediend voor
een subsidie tot een bedrag van€ 20.000,- voor het project 'Snoezel', in het kader van de
Uitvoeringsverordening MKB lnnovatiestimulering topsectoren provincie Utrecht (d.d. 8 april 2021).
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Uitvoeringsverordening MKB lnnovatiestimulering topsectoren
provincie Utrecht en de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (AsvpU).
Subsidieverlening
Wij hebben vastgesteld dat uw aanvraag aan de criteria voldoet. Wij hebben daarom besloten u op grond van
artikel 2 en artikel 10 van de Uitvoeringsverordening MKB lnnovatiestimulering topsectoren provincie Utrecht
voor het genoemde project een subsidie te verlenen tot een bedrag van maximaal€ 20.000,-. Dit is maximaal
(afgerond) 37,95% van de totale subsidiabele kosten.
Deze projectsubsidie dient u aan te wenden voor de bekostiging van de activiteiten zoals omschreven in het
projectplan bij uw subsidieaanvraag, gedurende de periode van 21 april 2021 tot en met 20 april 2022.
Met betrekking tot deze activiteiten gelden de volgende realisatie-indicatoren:
Er wordt een eindrapportage opgesteld waarin tenminste de resultaten van de deelonderzoeken zijn
beschreven;
Er wordt een Proof of Concept ontwikkeld.
Bepalingen en verplichtingen
Op deze subsidieverlening zijn de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de AsvpU en de
Uitvoeringsverordening MKB lnnovatiestimulering topsectoren provincie Utrecht van toepassing.
Conform artikel 21 lid 1 van de AsvpU dient u uiterlijk twee weken na afronding van het project te
melden dat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht, dat wil zeggen uiterlijk 4 mei 2022. U stuurt deze
melding naar subsidies@provincie-utrecht.nl.
De subsidie kan slechts worden aangewend voor de activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt;
Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsverordening MKB lnnovatiestimulering topsectoren
provincie Utrecht is de subsidieontvanger verplicht om binnen vier maanden na de subsidieverlening met
het haalbaarheidsproject te starten;
Op grond van artikel 15, tweede lid, van de Uitvoeringsverordening MKB lnnovatiestimulering topsectoren
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provincie Utrecht is de subsidieontvanger verplicht om het haalbaarheidsproject binnen twaalf maanden na
de start van het project uit te voeren;
Op grond van artikel 18 van de AsvpU heeft de subsidieontvanger een informatieplicht indien de
gesubsidieerde activiteiten niet, of niet geheel, zullen worden verricht of indien niet of niet geheel aan de
opgelegde verplichtingen zal worden voldaan;
Op grond van artikel 19 van de AsvpU heeft de subsidieontvanger een informatieplicht en een
toestemmingsvereiste bij organisatorische of financiële wijzigingen van het project of de organisatie;
We stellen een vermelding van de provincie Utrecht als subsidieverstrekker op één van uw communicatieuitingen op prijs. U kunt daarvoor ons logo gebruiken http://www .provincie-utrecht.nl/huisstijl;
Gedeputeerde Staten behouden zich het recht voor steekproefsgewijs te controleren of wordt voldaan aan
de, aan de subsidieverlening verbonden, verplichtingen en of wordt voldaan aan de geplande activiteiten en
uitgaven zoals vermeld in de subsidieaanvraag. Hierbij dient u inzage te geven in de administratie c.q. de
bewijsstukken, waarmee de realisatie van de realisatie-indicatoren kan worden aangetoond;
De subsidieontvanger dient de genoemde realisatie-indicatoren na te komen;
Mogelijk zullen wij u vragen jaarlijks een kostenoverzicht van het subsidieproject aan te leveren, in verband
met de provinciale jaarafsluiting.

Subsidievaststelling
De verleende subsidie wordt bij dezen direct vastgesteld. Het volledige subsidiebedrag wordt uitbetaald door
overmaking op rekeningnummer
ten name van Tover B.V., onder vermelding van de
projectnaam.
Dit betekent dat u deze subsidie niet meer apart hoeft te verantwoorden door middel van een eindrapportage.
Provincie Utrecht kan steekproefsgewijs controleren of de subsidie op de juiste wijze is besteed.
Staatssteun
We verlenen u deze subsidie met toepassing van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni
2014 (de Algemene Groepsvrijstellingsverordening), waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de
artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Publicatieblad van de
Europese Unie, L 187 van 26 juni 2014). De steun wordt verleend onder toepassing van artikel 25, Steun voor
onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.
Indien de Europese Commissie bepaalt dat de steun toch als ongeoorloofde staatssteun moet worden
aangemerkt, zal de steun, inclusief de daarover genoten rente, worden teruggevorderd.
Regelgeving
Voor de AsvpU en/of de volledige tekst van de Uitvoeringsverordening MKB lnnovatiestimulering topsectoren
provincie Utrecht kunt u de website www.provincie-utrecht.nl raadplegen.
Rechtsbescherming
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag van verzending een bezwaarschrift bij het college van
Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen:
•
Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier "Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD". Uw
DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www.provincie-utrecht.nl onder lokeUklacht,
bezwaar of melding doorgeven/bezwaar tegen beslissing provincie.
•
Schriftelijk, t.a.v. de secretaris van de Awb-adviescommissie van PS en GS, Postbus 80300, 3508 TH
Utrecht. Dit bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:
uw naam en adres;
de datum;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (indien mogelijk onder vermelding
van het besluitnummer);
de reden van bezwaar;
ondertekening.
Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden. Overigens schort het
indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet op. Als u niet kunt wachten op de normale
behandeling van uw bezwaarschrift, hebt u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de
rechtbank. U moet op dat moment ook al een bezwaarschrift hebben ingediend. Het verzoek om een voorlopige
voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
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Contact

Indien u algemene vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer
kunt u contact opnemen met de heer
Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van uw project.

Drs. Martie Meijer
Concernmanager Stedelijke Leefomgeving

e.c.:
Real1ze Projects B.V.
T.a.v. de heer
High Tech Campus 69
5656 AG EINDHOVEN
E-mail:

@real1ze.eu
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Voor inhoudelijke vragen
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Geachte heer
Met uw e-mail die wij hebben ontvangen op 20 april 2021, heeft u bij ons college een aanvraag ingediend voor
een subsidie tot een bedrag van€ 20.000,- Voor het project 'Werkplezier', in het kader van
de Uitvoeringsverordening MKB lnnovatiestimulering topsectoren provincie Utrecht (d.d. 8 april 2021).
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Uitvoeringsverordening MKB lnnovatiestimulering topsectoren
provincie Utrecht en de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (AsvpU).
Subsidieverlening
Wij hebben vastgesteld dat uw aanvraag aan de criteria voldoet. Wij hebben daarom besloten u op grond van
artikel 2 en artikel 10 van de Uitvoeringsverordening MKB lnnovatiestimulering topsectoren provincie Utrecht
voor het genoemde project een subsidie te verlenen tot een bedrag van maximaal€ 20.000,-. Dit is maximaal
(afgerond) 38,54% van de totale subsidiabele kosten.
Deze projectsubsidie dient u aan te wenden voor de bekostiging van de activiteiten zoals omschreven in het
projectplan bij uw subsidieaanvraag, gedurende de periode van 1 mei 2021 tot en met 30 april 2022.
Met betrekking tot deze activiteiten geldt de volgende realisatie-indicator:
Er wordt een eindrapportage opgesteld waarin tenminste de resultaten zijn beschreven van het
haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van software die op basis van speech, voice and facial
recognition en algoritmes een risico-analyse maakt van de kans op uitval door een burn-out.
Bepalingen en verplichtingen
Op deze subsidieverlening zijn de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de AsvpU en de
Uitvoeringsverordening MKB lnnovatiestimulering topsectoren provincie Utrecht van toepassing.
Conform artikel 21 lid 1 van de AsvpU dient u uiterlijk twee weken na afronding van het project te
melden dat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht, dat wil zeggen uiterlijk 15 mei 2022. U stuurt
deze melding naar subsidies@provincie-utrecht.nl.
De subsidie kan slechts worden aangewend voor de activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt;
Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsverordening MKB lnnovatiestimulering topsectoren
provincie Utrecht is de subsidieontvanger verplicht om binnen vier maanden na de subsidieverlening met
het haalbaarheidsproject te starten;
Op grond van artikel 15, tweede lid, van de Uitvoeringsverordening MKB lnnovatiestimulering topsectoren
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provincie Utrecht is de subsidieontvanger verplicht om het haalbaarheidsproject binnen twaalf maanden na
de start van het project uit te voeren;
Op grond van artikel 18 van de AsvpU heeft de subsidieontvanger een informatieplicht indien de
gesubsidieerde activiteiten niet, of niet geheel, zullen worden verricht of indien niet of niet geheel aan de
opgelegde verplichtingen zal worden voldaan;
Op grond van artikel 19 van de AsvpU heeft de subsidieontvanger een informatieplicht en een
toestemmingsvereiste bij organisatorische of financiële wijzigingen van het project of de organisatie;
We stellen een vermelding van de provincie Utrecht als subsidieverstrekker op één van uw communica tieuitingen op prijs. U kunt daarvoor ons logo gebruiken http://www .provincie-utrecht.nl/huisstijl;
Gedeputeerde Staten behouden zich het recht voor steekproefsgewijs te controleren of wordt voldaan aan
de, aan de subsidieverlening verbonden, verplichtingen en of wordt voldaan aan de geplande activiteiten en
uitgaven zoals vermeld in de subsidieaanvraag. Hierbij dient u inzage te geven in de administratie c.q. de
bewijsstukken, waarmee de realisatie van de realisatie-indicatoren kan worden aangetoond;
De subsidieontvanger dient de genoemde realisatie-indica toren na te komen;
Mogelijk zullen wij u vragen jaarlijks een kostenoverzicht van het subsidieproject aan te leveren, in verband
met de provinciale jaarafsluiting.

Subsidievaststelling
De verleende subsidie wordt bij dezen direct vastgesteld. Het volledige subsidiebedrag wordt uitbetaald door
overmaking op rekeningnummer
ten name van
, onder vermelding van de projectnaam.
Dit betekent dat u deze subsidie niet meer apart hoeft te verantwoorden door middel van een eindrapportage.
Provincie Utrecht kan steekproefsgewijs controleren of de subsidie op de juiste wijze is besteed.
Staatssteun
We verlenen u deze subsidie met toepassing van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni
2014 (de Algemene Groepsvrijstellingsverordening), waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de
artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Publicatieblad van de
Europese Unie, L 187 van 26 juni 2014). De steun wordt verleend onder toepassing van artikel 25, Steun voor
onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.
Indien de Europese Commissie bepaalt dat de steun toch als ongeoorloofde staatssteun moet worden
aangemerkt, zal de steun, inclusief de daarover genoten rente, worden teruggevorderd.
Regelgeving
Voor de AsvpU en/of de volledige tekst van de Uitvoeringsverordening MKB lnnovatiestimulering topsectoren
provincie Utrecht kunt u de website www.provincie-utrecht.nl raadplegen.
Rechtsbescherming
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag van verzending een bezwaarschrift bij het college van
Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen:
•
Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier "Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD". Uw
DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www.provincie-utrecht.nl onder lokeUklacht,
bezwaar of melding doorgeven/bezwaar tegen beslissing provincie.
•
Schriftelijk, t.a.v. de secretaris van de Awb-adviescommissie van PS en GS, Postbus 80300, 3508 TH
Utrecht. Dit bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:
uw naam en adres;
de datum;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (indien mogelijk onder vermelding
van het besluitnummer);
de reden van bezwaar;
ondertekening.
Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden. Overigens schort het
indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet op. Als u niet kunt wachten op de normale
behandeling van uw bezwaarschrift, hebt u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de
rechtbank. U moet op dat moment ook al een bezwaarschrift hebben ingediend. Het verzoek om een voorlopige
voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
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Contact

Indien u algemene vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer
kunt u contact opnemen met de heer
Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van uw project.

Drs. Martie Meijer
Concernmanager Stedelijke Leefomgeving

e.c.:
Nederlands Subsidie Instituut B.V.
T.a.v. de heer
Postbus 222
7640 AE WIERDEN
E-mail:

@nlsi.nl
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Voor inhoudelijke vragen
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Geachte mevrouw
Met uw e-mail van 27 januari 2021 heeft u bij ons college een aanvraag ingediend voor een subsidie tot een
bedrag van € 13.899,- voor het project '101 hectare kruidenrijk grasland', in het kader van de Algemene
subsidieverordening provincie Utrecht.
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (AsvpU).

Subsidieverlening
Wij hebben vastgesteld dat uw aanvraag aan de criteria voldoet. Wij hebben daarom besloten u op grondslag
begrotingssubsidie artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene wet bestuursrecht voor het genoemde
project een subsidie te verlenen tot een bedrag van maximaal€ 13.899,-. Dit is maximaal (afgerond) 91,74%
van de totale subsidiabele kosten. Het bedrag wordt verleend onder voorbehoud van goedkeuring van
de Provinciale Staten bij de Zomernota 2021.
Deze projectsubsidie dient u aan te wenden voor de bekostiging van de activiteiten zoals is beschreven in uw
subsidieaanvraag, gedurende de periode van 1 februari 2021 tot en met 1 april 2021.
Met betrekking tot deze activiteiten gelden de volgende realisatie-indicatoren:
101 hectare ingezaaid met kruidenrijk grasmengsel;

Bepalingen en verplichtingen
Op deze subsidieverlening zijn de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), AsvpU van
toepassing.

Conform artikel 21 lid 1 van de AsvpU dient u uiterlijk twee weken na afronding van het project te
melden dat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht, dat wil zeggen uiterlijk 16 april 2021. U stuurt
deze melding naar subsidies@provincie-utrecht.nl.
De subsidie kan slechts worden aangewend voor de activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt;
Op grond van artikel 18 van de AsvpU heeft de subsidieontvanger een informatieplicht indien de
gesubsidieerde activiteiten niet, of niet geheel, zullen worden verricht of indien niet of niet geheel aan de
opgelegde verplichtingen zal worden voldaan;
Op grond van artikel 19 van de AsvpU heeft de subsidieontvanger een informatieplicht en een
toestemmingsvereiste bij organisatorische of financiële wijzigingen van het project of de organisatie;
We stellen een vermelding van de provincie Utrecht als subsidieverstrekker op één van uw communicatie-
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uitingen op prijs. U kunt daarvoor ons logo gebruiken http://www .provincie-utrecht.nl/huisstijl;
Gedeputeerde Staten behouden zich het recht voor steekproefsgewijs te controleren of wordt voldaan aan
de, aan de subsidieverlening verbonden, verplichtingen en of wordt voldaan aan de geplande activiteiten en
uitgaven zoals vermeld in de subsidieaanvraag. Hierbij dient u inzage te geven in de administratie c.q. de
bewijsstukken, waarmee de realisatie van de prestatieafspraken kan worden aangetoond.
De subsidieontvanger dient de genoemde realisatie-indica toren na te komen;
Mogelijk zullen wij u vragen jaarlijks een kostenoverzicht van het subsidieproject aan te leveren, in verband
met de provinciale jaarafsluiting.

Subsidievaststelling
De verleende subsidie wordt bij dezen direct vastgesteld. Het volledige subsidiebedrag wordt uitbetaald door
overmaking op rekeningnummer
ten name van Stichting Urgenda, onder
vermelding van de projectnaam.
Dit betekent dat u deze subsidie niet meer apart hoeft te verantwoorden door middel van een eindrapportage.
Provincie Utrecht kan steekproefsgewijs controleren of de subsidie op de juiste wijze is besteed.
Regelgeving
Voor de AsvpU en kunt u de website www.provincie-utrecht.nl raadplegen.
Rechtsbescherming
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag van verzending een bezwaarschrift bij het college van
Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen:
•
Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier "Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD". Uw
DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www.provincie-utrecht.nl onder lokeUklacht,
bezwaar of melding doorgeven/bezwaar tegen beslissing provincie.
•
Schriftelijk, t.a.v. de secretaris van de Awb- adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH
Utrecht. Dit bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:
uw naam en adres;
- de datum;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (indien mogelijk onder vermelding
van het besluitnummer);
de reden van bezwaar;
ondertekening.
Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden. Overigens schort het
indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet op. Als u niet kunt wachten op de normale
behandeling van uw bezwaarschrift, hebt u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de
rechtbank. U moet op dat moment ook al een bezwaarschrift hebben ingediend. Het verzoek om een voorlopige
voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht,
postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Contact
Indien u algemene vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer
kunt u contact opnemen met mevrouw
Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van uw project.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens h

w H. Jager MC~ ,
Concernmanager Domein Landelijke Leefomgeving
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Voor inhoudelijke vragen

Aanvraag subsidie: Algemene Subsidie Verordening
Algemene Subsidie Verordening Utrecht

Inleiding
Met dit aanvraagformulier kunt u subsidie aanvragen.
Lees voor het invullen van dit aanvraagformulier de Algemene Subsidieverordening provincie Utrecht goed door.
Voor het volledig invullen van dit formulier heeft u in ieder geval nodig:
Een e-mailadres om een afschrift van het formulier en een ontvangstbevestiging te kunnen ontvangen per e-mail;
Als u als intermediair de aanvraag indient een rechtsgeldige machtiging;
Bijlagen ter onderbouwing van uw aanvraag. In de onderstaande tabel staan de bijlagen genoemd die u moet bijvoegen bij uw aanvraag.

Bijlagen

MKB

Stichting of
vereniging

Publiekrechtelijk
Particulier
(bijv. gemeente)

Projectplan

✓

✓

✓

✓

Begroting

✓

✓

✓

✓

Bankafschrift (IBAN)

✓

✓

✓

✓

Uittreksel KvK (niet ouder dan 6
maanden)

✓

✓

Statuten & Oprichtingsakte

✓

✓

Financieel verslag

✓

✓

Machtigingsformulier

Indien van toepassing

Verklaring Belastingdienst

Indien van toepassing

Overeenkomsten mbt uitvoering

Indien van toepassing

Onderbouwing begroting

Indien beschikbaar

Status andere subsidie

Indien van toepassing

Topografische/kadastrale kaart

Bij uitvoeringsprojecten

Foto’s nul-situatie

Bij uitvoeringsprojecten

Voor een aantal van deze bijlagen zijn formats beschikbaar. Wij verzoeken u om deze bij voorkeur te gebruiken.
Begroting
Machtiging
Als de provincie tot subsidieverlening overgaat wordt uw naam met bijbehorend ontvangen subsidiebedrag opgenomen in de kwartaalrapportage op de provinciale
website.
Vragen of contact
Heeft u vragen bij het invullen van het formulier dan kunt u contact opnemen met de provincie Utrecht via e-mail naar subsidies@provincie-utrecht.nl of via
telefoonnummer 030-2589111.
Privacy
De provincie Utrecht vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Raadpleeg de Proclaimer als u wilt weten wat we met uw gegevens doen.
Onder welk artikel of paragraaf van de Uitvoeringsverordening vraagt u subsidie aan? artikel 28 Agenda Vitaal Platteland
Wordt de subsidieaanvraag ingediend namens een organisatie of namens een particulier?

Gegevens van de (hoofd)aanvrager
Naam van de organisatie

Stichting Urgenda

Rechtsvorm

Stichting

Kan de aanvrager de BTW verrekenen?

Ja

Organisatie

De BTW is niet subsidiabel.
IBAN Bankrekeningnummer *
Ten name van

Stichting Urgenda

Staat de organisatie ingeschreven bij de KvK?

Ja

Inschrijvingsnummer KvK

24429002

Postadres
Is sprake van een buitenlands adres?

Nee

Postcode

1506 LB

Straat

Nicolaes Maesstraat

Plaats

Zaandam

Huisnummer

2

Toevoeging

224

Is het bezoekadres hetzelfde als het postadres? Ja

Gegevens contactpersoon aanvrager
Aanspreektitel

Mevrouw

Voorletter(s)
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Functie

Projectleider Landbouw en biodiversiteit

Telefoonnummer

06

E-mailadres

@urgenda.nl

E-mailadres (ter controle)

@urgenda.nl

Bent u een intermediair?

Nee

Is er sprake van een medeaanvrager?

Nee

Gegevens van het project
U dient de vragen kort en bondig te beantwoorden en niet alleen te verwijzen naar een bijlage. De antwoorden worden gebruikt in de beoordeling van uw aanvraag.
Naam van het project

101 hectare kruidenrijk grasland

Startdatum van het project

01-02-2021

Einddatum van het project

01-04-2021

Totale projectkosten

15.150

Aan te vragen subsidiebedrag

13.899

Beschrijf de doelstelling en resultaten van het project in meetbare termen.
(maximaal 1.000 karakters)

De provincie krijgt er 101 hectare kruidenrijk grasland bij gangbare
melkveehouders bij. De actie 1001 hectare geeft melkveehouders 50%
korting op de aanschaf van kruidenrijk grasland en intensieve begeleiding
vanuit Pure Graze. Doel is kunstmest verminderen, bodem gezonder maken,
biodiversiteit verhogen, maar vooral ook de melkveehouder op
laagdrempelige manier laten experimenteren en deze duurzamere werkwijze
laten ervaren. De de korting voor max 3 hectare per boer beschikking te
stellen, kunnen heel veel boeren meedoen.

Beschrijf de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd en hoe deze
bijdragen aan de hierboven beschreven doelstelling.
(maximaal 1.500 karakters)

De actie 1001 hectare is gebaseerd op crowdfunding. De boer betaalt de
helft en de maatschappij betaalt de andere helft. Utrecht betaalt mee aan de
kortingsactie voor 101 hectare, a 150 euro per hectare. De boeren betalen
de andere helft.

Beschrijf het tijdspad/de planning van uw project.
(maximaal 750 karakters)

De actie is al in oktober gestart en was een doorslaand succes onder
boeren. Binnen 3 weken was 818 hectare besteld en al een groot deel
ingezaaid. 180 melkveehouders deden mee met de seminarreeks in
november door Pure Graze. Dagelijks bellen meer boeren.
De crowdfunding bleef echter flink achter en de verkoop werd stilgezet. In
februari gaat deze mede dankzij Utrecht weer open. In april is het
zaaiseizoen voorbij en is de 101 hectare in Utrecht ingezaaid.

Onderbouw op welke manier uw activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt ten
goede komt aan de provincie Utrecht en/of haar ingezetenen.
(maximaal 1.000 karakters)

Kruidenrijk grasland is beter voor klimaat, biodiversiteit, bodemgezondheid,
de koe vind het lekker en het is mooier om naar te kijken. De provincie wordt
er mooier door. De boer krijgt meer maatschappelijke waardering, maar voor
de boer is het wel een hele andere werkwijze waar hij of zij mee geholpen
moet worden. Deze actie leidt hopelijk uiteindelijk tot vele honderden
hectares kruidenrijk bloeiend grasland zonder kunstmest.

Is het project waarvoor u subsidie aanvraagt een uitvoeringsproject?

Nee

Begroting
U moet een begroting als bijlage bij dit formulier meesturen. Op de voorlaatste pagina van dit formulier kunt u de begroting uploaden en als bijlage toevoegen.
Download de begroting van het project in het aangegeven format en vul deze in. Geef ook aan welk bedrag u als subsidie aanvraagt van de provincie Utrecht en welke
posten direct worden gedekt uit de subsidie. Geef in geval van sponsering of bijdrage van andere subsidieverstrekkers aan wat de status is van de toezegging. De
projectbegroting moet aan onderstaande voorwaarden voldoen:
De begroting is sluitend;
De opbouw van de verschillende bedragen is inzichtelijk;
Specificeer de bedragen en geef zo waar mogelijk weer in prijs x hoeveelheid en upload kopieën van de onderbouwende stukken (offertes inkoop);
Specificeer interne personeelskosten in uur x tarief en de opbouw van de uurtarieven. Maak hierbij gebruik van het format begroting voor de berekening van het
uurtarief;
Specificeer externe personeelskosten in uur x tarief en upload kopieën van de onderbouwende stukken (offertes inhuur);
Let op!
De subsidie mag niet minder bedragen dan € 1.000,-;
De volgende kosten zijn niet subsidiabel (zie artikel 12 lid 3 Algemene Subsidieverordening):
Vaste personeelslasten van de aanvrager;
De kosten van gebruik van ruimten, apparatuur en deskundigheid waarover de aanvrager permanent beschikt;
Andere kosten die behoren tot de normale exploitatielasten van de aanvrager die niet direct uitsluitend noodzakelijk zijn ten behoeve van de aanvraag
van subsidie;
De kosten van reguliere werkzaamheden van de aanvrager, onderhouds- of herstelwerkzaamheden.
Heeft u bewijsstukken ter onderbouwing van de begroting? Ja
Upload de onderbouwing op de pagina Bijlagen.

Overige vragen
Heeft u voor uw project ook vergunningen en/of ontheffingen nodig?

Nee

Treedt u op als onderneming in het subsidieproject?

Nee

Is voor de beschreven activiteiten in uw subsidieaanvraag ook subsidie aangevraagd of
Nee
verstrekt op grond van een (andere) subsidieregeling?
Zijn de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt al gestart?

Ja

Welke activiteiten zijn al gestart?

De verkoop van kruidenrijk graszaad is gestart in oktober. In Utrecht is
voor 32 hectare verkocht. Utrecht draagt bij aan de crowdfunding van de
eerste 32 hectare en maakt mogelijk dat vanaf februari Utrechtse
boeren nog eens 69 hectare kunnen bestellen om dit voorjaar te
zaaien.

BIJLAGEN
Upload hieronder de benodigde bijlagen.
De volgende bestandstypen kunt u uploaden: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, jpg, jpeg, gif, png, tif, tiff.
Let op: de totale omvang van alle bijlagen die u bij deze aanvraag upload mag maximaal 20 MB bedragen.
Is dit hoger dan 20 MB dan kan de verzending mis gaan.
Wij adviseren u in dit geval grote bijlagen apart te mailen maar subsidies@provincie-utrecht.nl onder vermelding
van o.a het kenmerk dat u ontvangt in de ontvangstbevestiging na het verzenden van uw aanvraag.

Bijlagen

MKB

Stichting of
vereniging

Publiekrechtelijk
Particulier
(bijv. gemeente)

Projectplan

✓

✓

✓

✓

Begroting

✓

✓

✓

✓

Bankafschrift (IBAN)

✓

✓

✓

✓

Uittreksel KvK (niet ouder dan 6
maanden)

✓

✓

Statuten & Oprichtingsakte

✓

✓

Financieel verslag

✓

✓

Machtigingsformulier

Indien van toepassing

Verklaring Belastingdienst

Indien van toepassing

Overeenkomsten mbt uitvoering

Indien van toepassing

Onderbouwing begroting

Indien beschikbaar

Status andere subsidie

Indien van toepassing

Bijlagen
Projectplan

78661597_6149713_210120_1001ha_Utrecht.pdf

Begroting

78661597_6149714_210120_1001ha_Utrecht_Begroting.pdf

Bankafschrift

78661597_6150230_Bankafschrift.pdf

Uittreksel KvK

78661597_6150738_Uittreksel_KVK_januari_21.pdf

Statuten & Oprichtingsakte

78661597_6150231_Statuten_met_stempel.pdf

Financieel verslag

78661597_6150232_Jaarverslag_2019_web.pdf

Machtigingsformulier
Verklaring Belastingdienst
Overeenkomsten mbt uitvoering
Onderbouwing begroting
Status andere subsidie
Aanvullende bijlagen
Aanvullende bijlage 1
Aanvullende bijlage 2
Aanvullende bijlage 3
Aanvullende bijlage 4

Stuurt u in een aparte mail aanvullende bijlagen naar subsidies@provincieutrecht.nl?

Nee

Heeft u naar aanleiding van dit formulier nog vragen, opmerkingen of
aanvullingen?
(maximaal 1.000 karakters)

Ondertekening en verklaring
De aanvrager verklaart:
alle gegevens in het aanvraagformulier en de bijlagen naar waarheid en beste weten te hebben verstrekt;
bekend te zijn met de bepaling van additionaliteit i) van de EU en daarnaar te handelen;
niet in surseance van betaling of in staat van faillissement te zijn;
bekend te zijn met en zich te houden aan de voorwaarden en verplichtingen zoals bepaald in de subsidievoorwaarden van de provincie Utrecht;
Let op! De ondertekenaar dient tekenbevoegd te zijn. Raadpleeg hiervoor (indien van toepassing) uw KvK-uittreksel. In geval van gezamenlijke bevoegdheid dienen
meer bevoegde personen te ondertekenen.

1e ondertekenaar

2e ondertekenaar (indien van toepassing)

Datum * _______________________________________________

Datum ________________________________________________

Plaats * _______________________________________________

Plaats ________________________________________________

Naam * _______________________________________________

Naam ________________________________________________

Functie * ______________________________________________

Functie _______________________________________________

Handtekening *

Handtekening

______________________________________________________

______________________________________________________

3e ondertekenaar (indien van toepassing)

4e ondertekenaar (indien van toepassing)

Datum ________________________________________________

Datum ________________________________________________

Plaats ________________________________________________

Plaats ________________________________________________

Naam ________________________________________________

Naam ________________________________________________

Functie _______________________________________________

Functie _______________________________________________

Handtekening

Handtekening

______________________________________________________

______________________________________________________

U kunt uw aanvraag nu verzenden. Na het verzenden ontvangt u van ons een e-mail met een kopie van dit formulier.
U moet deze kopie van dit formulier afdrukken en hierboven met de hand ondertekenen en inscannen.
Het ondertekende gescande formulier moet u dan per e-mail sturen aan: subsidies@provincie-utrecht.nl onder vermelding van het in de mail vermelde kenmerk. De
bijlagen hoeft u niet meer bij de mail te voegen.
Stuur uw formulier alleen ondertekent per post als sturen per e-mail niet lukt of kan.
Postadres:
Provincie Utrecht
t.a.v. Domein Bedrijfsvoering, team IJS
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

$DQYUDDJIRUPXOLHUMDDUYDQGHµ8LWYRHULQJVYHURUGHQLQJ(FRQRPLF%RDUG
8WUHFKW¶0,7KDDO
IRUPXOLHUNHQPHUNQXPPHU

'LJLWDOHRQGHUWHNHQLQJYDQKHWIRUPXOLHU

Geldigheid onbekend
Ondertekendienst: GBO.ondertekendienst.zetsolutions.nl
KvK-Nummer: 63379902
KvK-Vestiging:
Datum: 07-04-2020 15:43:00 (UTC tijd)
Receipt: a1d595d088eb406e

$DQYUDDJIRUPXOLHUMDDUYDQGHµ8LWYRHULQJVYHURUGHQLQJ
(FRQRPLF%RDUG8WUHFKW¶0,7KDDOEDDUKHLGVSURMHFWHQ
/HWRS
+LHUQDYROJWKHWGLJLWDOHDDQYUDDJIRUPXOLHUYRRU(FRQRPLF%RDUG8WUHFKW (%8 8NXQWKHWDDQYUDDJIRUPXOLHULQYXOOHQHQWXVVHQWLMGVRSVODDQ8RQWYDQJWGDQSHUPDLO
HHQFRGHHQHHQOLQNZDDUPHHXRSHHQODWHUPRPHQWKHWDDQYUDDJIRUPXOLHUZHHUNXQWRSHQHQ'LWLVEHODQJULMNZDQWGHUHJHOLQJJDDWRSDSULOXXURSHQ'DW
ZLO]HJJHQGDWDOVXGHDDQYUDDJYyyUGH]HGDWXPHQWLMGYHU]HQGWKHWQLHWLQEHKDQGHOLQJ]DOZRUGHQJHQRPHQ
:DFKWXGXVPHWYHU]HQGHQWRWWHQPLQVWHDSULOXXU
'LWLVGHHHUVWHNHHUGDWKHWLQGHSURYLQFLH8WUHFKWPRJHOLMNLVYRRUGH0,7GLJLWDDOHHQVXEVLGLHDDQYUDDJLQWHGLHQHQ0RFKWHQHU]LFKRQYHUKRRSWWHFKQLVFKH
SUREOHPHQYRRUGRHQPHWKHWLQYXOOHQRIYHU]HQGHQYDQKHWIRUPXOLHURIRQWYDQJWXJHHQRQWYDQJVWEHYHVWLJLQJEHNLMNWXGDQHHUVWGH)$4¶VKLHURQGHU0RFKWGLWJHHQ
DQWZRRUGJHYHQRSKHWWHFKQLVFKHSUREOHHPGDQYUDJHQZLMXGLWGLUHFWWHPHOGHQGRRUHHQPDLOWHVWXUHQQDDUVXEVLGLHV#SURYLQFLHXWUHFKWQORQGHUYHUPHOGLQJYDQ
XZQDDPSURMHFWQDDPHQWHOHIRRQQXPPHU8NXQWWLMGHQVNDQWRRUXUHQRRNFRQWDFWRSQHPHQPHWGHSURYLQFLH8WUHFKW
)$4 V8LWYRHULQJVYHURUGHQLQJ(FRQRPLF%RDUGSURYLQFLH8WUHFKW
,NNULMJHHQIRXWPHOGLQJELMKHWRQGHUWHNHQHQPHWH+HUNHQQLQJ
&RQWUROHHURIXH+HUNHQQLQJKHHIWPHWEHWURXZEDDUKHLGVQLYHDX(+
&RQWUROHHURIXGHMXLVWHPDFKWLJLQJKHHIWQDPHOLMNµ2QGHUWHNHQHQYDQVXEVLGLHDDQYUDJHQSURYLQFLH8WUHFKW¶
1DYHU]HQGHQPHWH+HUNHQQLQJNULMJLNPLMQDDQYUDDJIRUPXOLHULQSGIUHWRXUPHWRSGHHHUVWHSDJLQDµ6LJQDWXUH1RW9HULILHG¶
0HWGH]HPHOGLQJKRHIWXQLHWVWHGRHQHQKHHIWJHHQFRQVHTXHQWLHVYRRUXZDDQYUDDJ
,NNULMJJHHQRQWYDQJVWEHYHVWLJLQJQDYHU]HQGLQJ
'LWNDQWHPDNHQKHEEHQPHWKHWYHU]HQGHQYDQELMODJHQGLHHHQYLUXVEHYDWWHQRIGDWGHRPYDQJYDQDOOHELMJHYRHJGHELMODJHQVDPHQPHHU
EHGUDDJWGDQ0E1HHPFRQWDFWRSPHWSURYLQFLH8WUHFKWRIYHU]HQGXZDDQYUDDJHQELMODJHQSHUHPDLOQDDUVXEVLGLHV#SURYLQFLHXWUHFKWQO
,NNDQPLMQDDQYUDDJQLHWLQYXOOHQRPGDWGHRPYDQJYDQDOOHELMODJHPHHUGDQ0EEHGUDDJW
+HWLVEHODQJULMNGDWXZDDQYUDDJFRPSOHHWLVRPGH]HLQEHKDQGHOLQJWHNXQQHQQHPHQ+HHIWXELMODJHQGLHKHWPD[LPXPRYHUVFKULMGHQ
VWXXUWXGDQDOOHHQGHEHVWDQGHQGLHKHWPD[LPXPRYHUVFKULMGHQSHUPDLOQDDUVXEVLGLHV#SURYLQFLHXWUHFKWQORQGHUYHUPHOGLQJYDQKHWNHQPHUN
ZDWXRQWYDQJWQDYHU]HQGHQYDQKHWGLJLWDOHDDQYUDDJIRUPXOLHULQGHDXWRPDWLVFKHRQWYDQJVWEHYHVWLJLQJ

,QOHLGLQJ
3URMHFWHQYDQKHW0.%GLHJHULFKW]LMQRSKHWXLWYRHUHQYDQHHQKDDOEDDUKHLGVRQGHU]RHNGLHYROGRHQDDQGHVWUDWHJLVFKHGRHOVWHOOLQJHQYDQGH5HJLRQDOH
(FRQRPLVFKH$JHQGDHQGLHSDVVHQELQQHQGHWRSVHFWRUHQ$JULIRRG%LREDVHG&UHDWLHYHLQGXVWULH(QHUJLH+760,&7/LIH6FLHQFHV +HDOWKRI7XLQERXZHQ
XLWJDQJVPDWHULDOHQ ]LHORNHWZLM]HU0,7 NRPHQLQDDQPHUNLQJYRRUVXEVLGLHYDQGHSURYLQFLH8WUHFKW
0HWGLWDDQYUDDJIRUPXOLHUNXQWXVXEVLGLHDDQYUDJHQYRRU0,7KDDOEDDUKHLGVSURMHFWHQ*URQGVODJYRRUGH]HVXEVLGLHLVGH8LWYRHULQJVYHURUGHQLQJ(FRQRPLF
%RDUG8WUHFKW
/HHVYRRUKHWLQYXOOHQYDQGLWDDQYUDDJIRUPXOLHUGH8LWYRHULQJYHURUGHQLQJ(FRQRPLF%RDUG8WUHFKWHQGH$OJHPHQH6XEVLGLHYHURUGHQLQJSURYLQFLH8WUHFKWJRHG
GRRU
'HEHVOLVVLQJRSGH0,7KDDOEDDUKHLGVSURMHFWDDQYUDJHQ]DORSYROJRUGHYDQELQQHQNRPVWSODDWVYLQGHQ$OVGDWXPYDQELQQHQNRPVWJHOGWGHGDWXPZDDURSHHQ
YROOHGLJLQJHYXOGDDQYUDDJIRUPXOLHU0,7LQVWUXPHQWHQLVRQWYDQJHQ2SGHGDJGDWKHWVXEVLGLHSODIRQGZRUGWRYHUYUDDJG]DOGRRUORWLQJGHRQGHUOLQJHYROJRUGHYDQGH
DDQYUDJHQYDQGLHGDJZRUGHQEHSDDOG
'LWIRUPXOLHUKHHIWPD[LPDDOSDJLQD¶V9RRUKHWYROOHGLJLQYXOOHQYDQGLWIRUPXOLHUKHHIWXLQLHGHUJHYDOQRGLJ
(HQGLJLWDOHKDQGWHNHQLQJZDQQHHUXKHHIWJHNR]HQYRRUH+HUNHQQLQJ
(HQHPDLODGUHVRPHHQDIVFKULIWYDQKHWIRUPXOLHUHQHHQRQWYDQJVWEHYHVWLJLQJWHNXQQHQRQWYDQJHQSHUHPDLO
$OVXDOVLQWHUPHGLDLUGHDDQYUDDJLQGLHQWHHQUHFKWVJHOGLJHPDFKWLJLQJ
%LMODJHQWHURQGHUERXZLQJYDQXZDDQYUDDJ,QGHRQGHUVWDDQGHWDEHOVWDDQGHELMODJHQJHQRHPGGLHXPRHWELMYRHJHQELMXZDDQYUDDJDIKDQNHOLMNYDQGH
UHFKWVYRUPYDQGHKRRIGDDQYUDJHU
%LMODJHQ5HFKWVYRUP

%9
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PDDQGHQ

俵
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俵

0DFKWLJLQJVIRUPXOLHU

,QGLHQYDQWRHSDVVLQJ

2QGHUERXZHQGHVWXNNHQ

,QGLHQEHVFKLNEDDU

9RRUHHQDDQWDOYDQGH]HELMODJHQ]LMQIRUPDWVEHVFKLNEDDU:LMYHU]RHNHQXRPGH]HELMYRRUNHXUWHJHEUXLNHQ
%HJURWLQJ
0DFKWLJLQJ
9UDJHQRIFRQWDFW
+HHIWXYUDJHQELMKHWLQYXOOHQYDQKHWIRUPXOLHUGDQNXQWXFRQWDFWRSQHPHQPHWGHSURYLQFLH8WUHFKWYLDHPDLOQDDUVXEVLGLHV#SURYLQFLHXWUHFKWQORIYLD

WHOHIRRQQXPPHU
3ULYDF\
'HSURYLQFLH8WUHFKWYLQGWGHEHVFKHUPLQJYDQXZSULYDF\EHODQJULMN5DDGSOHHJGH3URFODLPHUDOVXZLOWZHWHQZDWZHPHWXZJHJHYHQVGRHQ
.RPWXZSURMHFWLQDDQPHUNLQJYRRUVXEVLGLH"
:LMVWHOOHQXHHQDDQWDOYUDJHQRSEDVLVZDDUYDQXNXQWEHSDOHQRIXZSURMHFWYRRUVXEVLGLHLQDDQPHUNLQJNRPW,QGH9HURUGHQLQJ]LMQRQGHUVWDDQGHYRRUZDDUGHQ
JHVWHOGZDDURQGHUVXEVLGLHNDQZRUGHQYHUOHHQG
2QGHUZHONHGRHOJURHSYDOWXDOVDDQYUDJHU"

0.%.OHLQHRQGHUQHPLQJ

%HQWXJHYHVWLJGLQGHSURYLQFLH8WUHFKW"

-D

=LMQGHDFWLYLWHLWHQPHWXLW]RQGHULQJYDQYRRUEHUHLGLQJVNRVWHQZDDUYRRUX
VXEVLGLHDDQYUDDJWDOJHVWDUW"

1HH

3DVWXZSURMHFWELQQHQGHODQGHOLMNH0.%,QQRYDWLH$JHQGD¶V7RSVHFWRUHQ"

-D

%HVWDDWXZSURMHFWYRRUWHQPLQVWHXLWHHQKDDOEDDUKHLGVVWXGLHHQYRRUWHQ
KRRJVWHXLWLQGXVWULHHORQGHU]RHNRIH[SHULPHQWHOHRQWZLNNHOLQJ"

-D

+HHIWXLQKHWORSHQGHNDOHQGHUMDDURSJURQGYDQGH]HXLWYRHULQJVYHURUGHQLQJ
UHHGVVXEVLGLHYRRUHHQKDDOEDDUKHLGVSURMHFW FRQIRUPSDUDJUDDI JHNUHJHQ"

1HH

+HHIWX RIHHQPHWXYHUERQGHQSDUWLM YRRUGH]HOIGHDFWLYLWHLWHQLQKHWORSHQGH
NDOHQGHUMDDUPHHUGHUHVXEVLGLHVDDQJHYUDDJGRQGHUGH]HXLWYRHULQJVYHURUGHQLQJ
HQRIELMHHQDQGHUHVXEVLGLHYHUVWUHNNHU"

1HH
-D

9ROGRHWKHWSURMHFWDDQGH5HJLRQDOH(FRQRPLVFKH$JHQGDYDQGHUHJLR"


9LQNGHGRHOVWHOOLQJ HQ DDQYDQGH5HJLRQDOH(FRQRPLVFKH$JHQGDYDQGHUHJLRZDDUDDQXZSURMHFWELMGUDDJW2QGHUERXZGLWYHUGHULQXZSURMHFWSODQ
7RHNRPVWJHULFKWHOHHIRPJHYLQJ*H]RQGHPHQVHQ'LJLWDOLVHULQJ
'LJLWDOHLQFOXVLYLWHLW
6RFLDOHLQQRYDWLH
:DWLVKHWHFRQRPLVFKHIIHFWYDQXZSURJUDPPDRISURMHFWLQGHSURYLQFLH8WUHFKW"
PHHUZHUNJHOHJHQKHLGLQGHSURYLQFLH8WUHFKW
PHHUSULYDWHLQYHVWHULQJHQLQGHSURYLQFLH8WUHFKW
YHUVWHUNLQJYDQGH LQWHUQDWLRQDOH FRQFXUUHQWLHSRVLWLHYDQ8WUHFKWVHRQGHUQHPLQJHQ
%HGUDDJWKHWDDQWHYUDJHQVXEVLGLHEHGUDJPLQGHUGDQ¼"

1HH

*HJHYHQVYDQGHKRRIGDDQYUDJHU
1DDPYDQGHRUJDQLVDWLH

3HRSOHULR

5HFKWVYRUPYDQGHRUJDQLVDWLH

92)

.DQGHDDQYUDJHUGH%7:YHUUHNHQHQ"

-D

'H%7:LVQLHWVXEVLGLDEHO
,%$1%DQNUHNHQLQJQXPPHU
7HQQDPHYDQ

3HRSOHU

6WDDWGHRUJDQLVDWLHLQJHVFKUHYHQELMGH.Y."

-D

,QVFKULMYLQJVQXPPHU.Y.



3RVWDGUHV
,VVSUDNHYDQHHQEXLWHQODQGVDGUHV"

1HH

3RVWFRGH

3+

6WUDDW

+RQGLXVVWUDDW

3ODDWV

0DDUVVHQ

,VKHWEH]RHNDGUHVKHW]HOIGHDOVKHWSRVWDGUHV"

-D

+XLVQXPPHU

*HJHYHQVFRQWDFWSHUVRRQDDQYUDJHU
$DQVSUHHNWLWHO

0HYURXZ

9RRUOHWWHU V
$FKWHUQDDP



)XQFWLH

PHGHHLJHQDDU

7HOHIRRQQXPPHU



(PDLODGUHV

#SURFRDFKQO

(PDLODGUHV WHUFRQWUROH

#SURFRDFKQO



7RHYRHJLQJ



%HQWXHHQLQWHUPHGLDLU"

-D

,VHUVSUDNHYDQHHQPHGHDDQYUDJHU"

1HH



/HWRS:DQQHHUGHDDQYUDDJZRUGWLQJHGLHQGGRRUHHQLQWHUPHGLDLURIGRRUPHHUGHUHRQGHUWHNHQDDUVGLHQWXHHQPDFKWLJLQJVIRUPXOLHUELMXZDDQYUDDJDDQWH
OHYHUHQ8NXQWKHWIRUPDWYDQKHWPDFKWLJLQJVIRUPXOLHUKLHURSHQHQLQYXOOHQLQVFDQQHQHQXSORDGHQELMKHWRQGHUGHHOµ%LMODJHQ¶DDQKHWHLQGYDQGLWIRUPXOLHU'H
RQGHUWHNHQDDUGLHQWWHNHQEHYRHJGWH]LMQ8SORDGKLHUYRRUHHQEHZLMVYDQXZWHNHQEHYRHJGKHLG]RDOVHHQXLWWUHNVHOYDQGH.DPHUYDQ.RRSKDQGHO WHKHUOHLGHQQDDU
XZSHUVRRQ ,QGLHQHUYROJHQVGLWXLWWUHNVHOPHHUWHNHQEHYRHJGHQ]LMQGLHQWXGHEHQRGLJGHKDQGWHNHQLQJHQLQppQIRUPXOLHUWHYHU]DPHOHQRINXQWXPHHU
PDFKWLJLQJVIRUPXOLHUHQODWHQRQGHUWHNHQHQLQppQEHVWDQGLQVFDQQHQHQXSORDGHQ

*HJHYHQVLQWHUPHGLDLU
1DDPYDQGHRUJDQLVDWLH

EHLMHUVDGYLHV

$DQVSUHHNWLWHO

'HKHHU

9RRUOHWWHU V
$FKWHUQDDP
)XQFWLH

VXEVLGLHDGYLVHXU

7HOHIRRQQXPPHU



(PDLODGUHV

#JPDLOFRP

(PDLODGUHV WHUFRQWUROH

#JPDLOFRP



*HJHYHQVYDQKHWSURMHFW
8GLHQWGHYUDJHQNRUWHQERQGLJWHEHDQWZRRUGHQHQQLHWDOOHHQWHYHUZLM]HQQDDUHHQELMODJH'HDQWZRRUGHQZRUGHQJHEUXLNWLQGHEHRRUGHOLQJYDQXZDDQYUDDJ

1DDPYDQKHWSURMHFW

+DDOEDDUKHLGVVWXGLHQDDUGHH[SHULPHQWHOHRQWZLNNHOLQJYDQGHYLUWXHOH+5
YLGHRFRDFK

6WDUWGDWXPYDQKHWSURMHFW



(LQGGDWXPYDQKHWSURMHFW



7RWDOHSURMHFWNRVWHQ



$DQWHYUDJHQVXEVLGLHEHGUDJ



%HVFKULMIGHGRHOVWHOOLQJHQUHVXOWDWHQYDQKHWSURMHFWLQPHHWEDUHWHUPHQ
PD[LPDDONDUDNWHUV


3DUWQHURQGHU]RHNUHVXOWDDWSDUWQHU
MXOLDXJXVWXV
¼
KDDOEDDUKHLG

/LWHUDWXXURQGHU]RHN
MXOLDXJXVWXV
¼
KDDOEDDUKHLG

)XQFWLRQHHORQWZHUSRPSULQFLSHZHUNLQJDDQWHWRQHQ
VHSWHPEHU
¼
KDDOEDDUKHLG

SURWRW\SHRQWZLNNHOHQWHVWHQ
RNWREHUMDQXDUL
¼
H[SRQWZLNNHOLQJ

VRIWZDUHYHUEHWHUHQWHVWUDSSRUWDJHPHWRQWZLNNHOSXQWHQYRRUYHUYROJSURMHFW
IHEUXDUL
¼
H[SRQWZLNNHOLQJ

%HVFKULMIGHDFWLYLWHLWHQZDDUYRRUVXEVLGLHZRUGWDDQJHYUDDJGHQKRHGH]H
ELMGUDJHQDDQGHKLHUERYHQEHVFKUHYHQGRHOVWHOOLQJ
PD[LPDDONDUDNWHUV

0LGGHOVGHYROJHQGHVWDSSHQFTIDVHQZLOOHQZHKHWSURMHFWXLWYRHUHQ
XLW]RHNHQZHONHEXVLQHVVSDUWQHUVRQWZLNNHODDUVGHMXLVWHNHQQLVHQRI
WHFKQLHNEH]LWWHQGLWGRHQZHDDQGHKDQGYDQGHVNWRSUHVHDUFKHQ
LQWHUYLHZVPHWGHVKRUWOLVWDDQJHVHOHFWHHUGHSDUWLMHQ
XLW]RHNHQZHONHGDWDEURQQHQHQPLGGHOHQKHWPHHVWJHVFKLNW]LMQRPLQ
WH]HWWHQPLGGHOV
GHVNWRSHQOLWHUDWXXURQGHU]RHNHQJHVSUHNNHQPHWGHJHVHOHFWHHUGH
EXVLQHVVSDUWQHUV
IXQFWLRQHHOEHQRGLJGKHGHQRP]HWWHQLQHHQ IXQFWLRQHHO RQWZHUS
PRJHOLMNHHUVWRFWURRLHQSDWHQWHQRQGHU]RHN
SURWRW\SH PRJHOLMNDOJRULWPHRS]HW RQWZLNNHOHQHQWHVWHQ
VRIWZDUHYHUEHWHUHQZDDUQRGLJDDQGHKDQGYDQVHOHFWLHSURMHFWHQ

%HVFKULMIKHWWLMGVSDGGHSODQQLQJYDQXZSURMHFW
PD[LPDDONDUDNWHUV


3DUWQHURQGHU]RHNUHVXOWDDWSDUWQHU
MXOLDXJXVWXV
¼
KDDOEDDUKHLG

/LWHUDWXXURQGHU]RHN
MXOLDXJXVWXV
¼
KDDOEDDUKHLG

)XQFWLRQHHORQWZHUSRPSULQFLSHZHUNLQJDDQWHWRQHQ
VHSWHPEHU
¼
KDDOEDDUKHLG

SURWRW\SHRQWZLNNHOHQWHVWHQ
RNWREHUMDQXDUL
¼
H[SRQWZLNNHOLQJ

VRIWZDUHYHUEHWHUHQWHVWUDSSRUWDJHPHWRQWZLNNHOSXQWHQYRRUYHUYROJSURMHFW
IHEUXDUL
¼
H[SRQWZLNNHOLQJ

%HQRHPGHVDPHQZHUNLQJVSDUWQHUVYDQKHWSURMHFWHQKXQURO
PD[LPDDONDUDNWHUV

GHEHRRJGHVDPHQZHUNLQJVSDUWQHUVYRRUKHWYHUYROJSURMHFW
6DPHQZHUNLQJ
78HIDFXOWHLW,QGXVWULDO'HVLJQ&HQWUHIRU+ 7
1DDVWXQLYHUVLWHLW]RHNHQZHHHQVRIWZDUHSDUWQHU(QNHOHPRJHOLMNHSDUWQHUV
6RIWZDUHRUJDQLVDWLHPHW$,HUYDULQJHQRIHUYDULQJPHWKHWRQWZLNNHOHQYDQ
FRDFKLQJDSSV
6LJKWFRUSFRPLVHHQDQGHUHPRJHOLMNHVRIWZDUHSDUWQHUGLHUHFRJQLWLRQ
VRIWZDUHRQWZLNNHOWYRRUEHYHLOLJLQJHQPDUNHWLQJGRHOHQ(ULVJRHGFRQWDFW
VLQGVGHLGHHYRUPLQJYDQ3HRSOHUPHWRSULFKWHU
RYHU
WHFKQRORJLH
*LOO]QORQWZLNNHOWLQWHOOLJHQWHDSSVYRRURD3HUVJURHSPDDURRNHLJHQ
LQLWLDWLHYHQZDDUGRRUPRJHOLMNPLQGHUJHVFKLNWYRRUVDPHQZHUNLQJ3HRSOHU

%HVFKULMIELQQHQZHONLQQRYDWLHSURJUDPPDWRSVHFWRUHQXZSURJUDPPDRISURMHFW
SDVWHQJHHIGDDUELMRRNDDQZHONWKHPDYDQWRHSDVVLQJLV"
PD[LPDDONDUDNWHUV

'HDDQVOXLWLQJLVPHWGHWRSVHFWRU+760LQHHUVWHLQVWDQWLHGRRUKHW
RQGHU]RHNHQYDQGHRQWZLNNHOLQJYDQHHQVOLPDOJRULWPH $, RP
PDWFKPDNLQJRSDIVWDQGWHLQGLYLGXDOLVHUHQDDQVOXLWLQJPHWRQGHUGHHO
LFWV\VWHPVIRUPRQLWRULQJDQGFRQWUROLQKHWELM]RQGHU$,RQWZLNNHOLQJLQ
PRQLWRULQJDQGVHQVRUQHWZRUNV
0LQVWHQV]REHODQJULMNLVGHDDQVOXLWLQJELMGHURDGPDS+XPDQWRXFKHQ
WKHPDYDOXHRIV\VWHPVLQKHWELM]RQGHURPGDW3HRSOHUGHPHQVHQGH
PHQVHOLMNHPDDWFHQWUDDOVWHOWRPJHEUXLNHUVDDQWHVSRUHQ]LFK]HOI
VXFFHVYROOHUWHSUHVHQWHUHQ LQYDVLHIHQLQFOXVLHI +HWEHRRJGH5 '
VDPHQZHUNLQJVSURMHFWGUDDJWELMDDQGHRSORVVLQJYRRUQHJDWLHYHSURILOLQJ
LQUHFUXLWPHQWGRRUKHWDDQELHGHQYDQJHSHUVRQDOLVHHUGHRQGHUVWHXQLQJELM
YLGHRSURGXFWLH'HGRHOVWHOOLQJLVGDWLHGHUHHQPHW]LMQPRELHOLQHQNHOH
VWDSSHQHHQSURIHVVLRQHOHYLGHRNDQPDNHQHQGDDUGRRUJHOLMNH UH NDQVHQ
RSGHDUEHLGVPDUNWKHHIW=LHRRNRPVFKULMYLQJSURMHFWSODQ

*HHIHHQNRUWHRQGHUERXZLQJHQNZDQWLILFHULQJYDQKHWHFRQRPLVFKHIIHFWYDQ
XZSURJUDPPDRISURMHFWLQGHSURYLQFLH8WUHFKW
PD[LPDDONDUDNWHUV

+DDOEDDUKHLGVVWXGLHYLQGJHKHHOSODDWVLQSURYLQFLHXWUHFKW
YHUYROSURMHFWPRJHOLMNRRNJHKHHORIGHHOV:HJDDQXLWYDQ
%LMHHQVXFFHVYROYHUYROSURMHFW]LMQHIIHFWHQODQGHOLMNLQEHWHUPDWFKPDNLQJ
HFRQRPLHNDQGRRUJDDQRQGDQNV&29,''LWPDDNWKHWYHUVFKLOWXVVHQ
HHQUHFHVVLHRIGHSUHVVLHKHWPD[LPDDDOKDDOEDUHHIIHFW ODQGHOLMNYHOH
PLOMDUGHQ

2QGHUERXZZDDURPXZSURMHFWDDQGH5HJLRQDOH(FRQRPLVFKH$JHQGDYROGRHW
PD[LPDDONDUDNWHUV

+HWSURMHFWSDVWRQGHUKRRIGVWXNZDDUGHYROOHGLJLWDOLVHULQJLQGHUHJLRQDOH
HFRQRPLVFKHDJHQGDYDQGHSURYLQFLH8WUHFKW  
'HKHUHQ
HQ
ZHUNHQUHHGVPHWLQQRYDWLHYHKLJK
TXDOLW\FRQWHQWSURGXFWLH 0F3KDW79 HQYDQXLWYHUVFKLOOHQGHNODQWHQ
ZDDURQGHUYHHOJHPHHQWHQLVGHYUDDJRPHHQRQOLQHFRDFKPHHUPDDOV
JHVWHOG
:DWZHKHEEHQJH]LHQLVGDWPHQVHQKHWPRHLOLMNYLQGHQRP]LFKRSHHQ
MXLVWHPDQLHUWHSUHVHQWHUHQ$OVUHJLHPDDNWHLNGLWYDDNPHHHQLVKHWDDQ
RQVRPPHQVHQWHFRDFKHQLQGHMXLVWHKRXGLQJWHEHJHOHLGHQQDDUGH
MXLVWHEOLNHQDDQGHKDQGYDQJRHGJHVWHOGHYUDJHQNRPHQRSLQKRXGHOLMN
FRUUHFWHDQWZRRUGHQ:HZLOOHQDOGH]HVWDSSHQGPYYLGHRUHFRJQLWLRQ
VRIWZDUHHQHHQGXLGHOLMNVWDSSHQSODQPHWWXVVHQWLMGVHLMNSXQWHQYRRUGH
JHEUXLNHUPDNNHOLMNHUPDNHQ(1WHJHOLMNHUWLMGYRRUHHQEHWHUUHVXOWDDW
]RUJHQZDWPDDNWGDWGH VROOLFLWDQW HHUGHURSGHMXLVWHSOHNDDQJHQRPHQ
ZRUGW
=LHRRNSURMHFWSODQ



%HJURWLQJ
8PRHWHHQEHJURWLQJDOVELMODJHELMGLWIRUPXOLHUPHHVWXUHQ2SGHYRRUODDWVWHSDJLQDYDQGLWIRUPXOLHUNXQWXGHEHJURWLQJXSORDGHQHQDOVELMODJHWRHYRHJHQ


'RZQORDGGHEHJURWLQJYDQKHWSURMHFWLQKHWDDQJHJHYHQIRUPDWHQYXOGH]HLQ*HHIRRNDDQZHONEHGUDJXDOVVXEVLGLHDDQYUDDJWYDQGHSURYLQFLH8WUHFKWHQZHONH
SRVWHQGLUHFWZRUGHQJHGHNWXLWGHVXEVLGLH*HHILQJHYDOYDQVSRQVHULQJRIELMGUDJHYDQDQGHUHVXEVLGLHYHUVWUHNNHUVDDQZDWGHVWDWXVLVYDQGHWRH]HJJLQJ'H
SURMHFWEHJURWLQJPRHWDDQRQGHUVWDDQGHYRRUZDDUGHQYROGRHQ
'HEHJURWLQJLVVOXLWHQG
'HRSERXZYDQGHYHUVFKLOOHQGHEHGUDJHQLVLQ]LFKWHOLMN
6SHFLILFHHUGHEHGUDJHQHQJHHI]RZDDUPRJHOLMNZHHULQSULMV[KRHYHHOKHLGHQXSORDGNRSLHsQYDQGHRQGHUERXZHQGHVWXNNHQ RIIHUWHVLQNRRS 
6SHFLILFHHULQWHUQHSHUVRQHHOVNRVWHQLQXXU[WDULHIHQGHRSERXZYDQGHXXUWDULHYHQ0DDNKLHUELMJHEUXLNYDQKHWIRUPDWEHJURWLQJYRRUGHEHUHNHQLQJYDQKHW
XXUWDULHI
6SHFLILFHHUH[WHUQHSHUVRQHHOVNRVWHQLQXXU[WDULHIHQXSORDGNRSLHsQYDQGHRQGHUERXZHQGHVWXNNHQ RIIHUWHVLQKXXU 
/HWRS
'HVXEVLGLHPDJPD[LPDDO¼EHGUDJHQ ]LHDUWLNHOOLGYDQGH8LWYRHULQJVYHURUGHQLQJ(FRQRPLF%RDUG8WUHFKW 
'HKRRJWHYDQGHVXEVLGLHEHGUDDJWWHQKRRJVWHYDQGHVXEVLGLDEHOHNRVWHQ ]LHDUWLNHOOLGYDQGH8LWYRHULQJVYHURUGHQLQJ(FRQRPLF%RDUG8WUHFKW 
'HWHKDQWHUHQORRQNRVWHQ]LMQJHEDVHHUGRSHHQLQWHUQXXUORRQ LQFOXVLHIZHUNJHYHUVODVWHQ YDQPD[LPDDO¼ ]LHDUWLNHOOLGYDQGH
8LWYRHULQJVYHURUGHQLQJ(FRQRPLF%RDUG8WUHFKW 
+HWSURMHFWPRHWYRRUWHQPLQVWHXLWHHQKDDOEDDUKHLGVVWXGLHHQYRRUWHQKRRJVWHXLWLQGXVWULHHORQGHU]RHNRIH[SHULPHQWHOHRQWZLNNHOLQJEHVWDDQ
]LHDUWLNHORQGHUEYDQGH8LWYRHULQJVYHURUGHQLQJ(FRQRPLF%RDUG8WUHFKW 'H]HYHUGHOLQJPRHWXLWXZEHJURWLQJEOLMNHQ
8GLHQWDOOHYHUSOLFKWHELMODJHQWRHWHYRHJHQDQGHUVLVKHWPRJHOLMNGDWXQLHWYRRUVXEVLGLHLQDDQPHUNLQJNRPW
+HHIWXEHZLMVVWXNNHQWHURQGHUERXZLQJYDQGHEHJURWLQJ"

1HH

:DDURPKHHIWXJHHQEHZLMVVWXNNHQWHURQGHUERXZLQJYDQGHEHJURWLQJ"

'LWLVQLHWQRGLJLQKDDOEDDUKHLGVVWXGLHEHWUHIWKHWDOOHHQXUHQJHPDDNWGRRU
GHHLJHQDUHQYDQ3HRSOHULR

2YHULJHYUDJHQ
0DJGHDDQYUDDJZRUGHQJHGHHOGPHWGH7RSFRQVRUWLDYRRU.HQQLVHQ,QQRYDWLH
7.,¶V "

-D

%,-/$*(1
8SORDGKLHURQGHUGHEHQRGLJGHELMODJHQ
'HYROJHQGHEHVWDQGVW\SHQNXQWXXSORDGHQGRFGRF[[OV[OV[SSWSSW[SGIMSJMSHJJLISQJWLIWLII
/HWRSGHWRWDOHRPYDQJYDQDOOHELMODJHQGLHXELMGH]HDDQYUDDJXSORDGPDJPD[LPDDO0%EHGUDJHQ
,VGLWKRJHUGDQ0%GDQNDQGHYHU]HQGLQJPLVJDDQ:LMDGYLVHUHQXLQGLWJHYDOJURWHELMODJHQDSDUWWHPDLOHQPDDUVXEVLGLHV#SURYLQFLHXWUHFKWQORQGHU
YHUPHOGLQJYDQRDKHWNHQPHUNGDWXRQWYDQJWLQGHRQWYDQJVWEHYHVWLJLQJQDKHWYHU]HQGHQYDQXZDDQYUDDJ
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0DFKWLJLQJVIRUPXOLHU

,QGLHQYDQWRHSDVVLQJ

2QGHUERXZHQGHVWXNNHQ

,QGLHQEHVFKLNEDDU

%LMODJHQ
3URMHFWSODQ

BBB+DDOEDDUKHLGVVWXGLHBQDDUBGHBH[SHULPHQWHOHBRQWZLNNHOLQJBYDQBGHBYLUWXHOHB+5BYLGHRFRDFKB  SGI

%HJURWLQJ

BBBBIRUPDWBEHJURWLQJBHEXBBSHRSOHU[OV[

2SHQEDUH6DPHQYDWWLQJ

BBRSHQEDUHBVDPHQYDWWLQJBSHRSOHUGRF[

%DQNDIVFKULIW

BB1/,1*%BBSGI
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06 / 06 subsidies@provincie-utrecht.nl
Subsidieverlening

Geachte heer Klaverweide,
Met uw e-mail die wij hebben ontvangen op 7 april 2020, heeft u bij ons college een aanvraag ingediend voor
een subsidie tot een bedrag van€ 20.000,- voor het project 'Haalbaarheidsstudie naar de experimentele
ontwikkeling van de virtuele HR videocoach', in het kader van de Uitvoeringsverordening Economic Board
Utrecht 2016 (d.d. 25 maart 2020).
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht 2016 en de
Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (AsvpU).
Subsidieverlening
Wij hebben vastgesteld dat uw aanvraag aan de criteria voldoet. Wij hebben daarom besloten u op grond van
artikel 12 van de Uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht 2016 voor het genoemde project een subsidie
te verlenen tot een bedrag van maximaal€ 18.741,60. Dit is maximaal (afgerond) 40% van de totale
subsidiabele kosten.
Deze projectsubsidie dient u aan te wenden voor de bekostiging van de activiteiten zoals omschreven in het
projectplan bij uw subsidieaanvraag, gedurende de periode van 9 juni 2020 tot en met 1 april 2021.
Dit bedrag is lager dan gevraagd omdat uit de onderbouwing van het uurtarief is gebleken dat deze lager is dan
aangegeven op de oorspronkelijke begroting.
Met betrekking tot deze activiteiten geldt de volgende realisatie-indicator:
Er wordt een eindrapportage opgesteld waarin tenminste de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek
worden beschreven.
Bepalingen en verplichtingen
Op deze subsidieverlening zijn de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de AsvpU en de
Uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht 2016 van toepassing.
Conform artikel 21 lid 1 van de AsvpU dient u uiterlijk twee weken na afronding van het project te
melden dat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht, dat wil zeggen uiterlijk 15 mei 2021. U stuurt
deze melding naar subsidies@provincie-utrecht.nl.
De subsidie kan slechts worden aangewend voor de activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt;
Op grond van artikel 18, eerste lid, van de Uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht 2016 is de
subsidieontvanger verplicht om binnen vier maanden na de subsidieverlening met het haalbaarheidsproject
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te starten;
Op grond van artikel 18, tweede lid, van de Uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht 2016 is de
subsidieontvanger verplicht om het haalbaarheidsproject binnen twaalf maanden na de start van het project
uit te voeren;
Op grond van artikel 18 van de AsvpU heeft de subsidieontvanger een informatieplicht indien de
gesubsidieerde activiteiten niet, of niet geheel, zullen worden verricht of indien niet of niet geheel aan de
opgelegde verplichtingen zal worden voldaan;
Op grond van artikel 19 van de AsvpU heeft de subsidieontvanger een informatieplicht en een
toestemmingsvereiste bij organisatorische of financiële wijzigingen van het project of de organisatie;
We stellen een vermelding van de provincie Utrecht als subsidieverstrekker op één van uw communicatieuitingen op prijs. U kunt daarvoor ons logo gebruiken http://www .provincie-utrecht.nl/huisstijl;
Gedeputeerde Staten behouden zich het recht voor steekproefsgewijs te controleren of wordt voldaan aan
de, aan de subsidieverlening verbonden, verplichtingen en of wordt voldaan aan de geplande activiteiten en
uitgaven zoals vermeld in de subsidieaanvraag. Hierbij dient u inzage te geven in de administratie c.q. de
bewijsstukken, waarmee de realisatie van de realisatie-indicator kan worden aangetoond;
De subsidieontvanger dient de genoemde realisatie-indicator na te komen;
Mogelijk zullen wij u vragen jaarlijks een kostenoverzicht van het subsidieproject aan te leveren, in verband
met de provinciale jaarafsluiting.

Subsidievaststelling
De verleende subsidie wordt bij dezen direct vastgesteld. Het volledige subsidiebedrag wordt uitbetaald door
overmaking op rekeningnummer
ten name van
, onder vermelding
van de projectnaam.
Dit betekent dat u deze subsidie niet meer apart hoeft te verantwoorden door middel van een eindrapportage.
Provincie Utrecht kan steekproefsgewijs controleren of de subsidie op de juiste wijze is besteed.

Staatssteun
We verlenen u deze subsidie met toepassing van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni
2014 (de Algemene Groepsvrijstellingsverordening), waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de
artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Publicatieblad van de
Europese Unie, L 187 van 26 juni 2014). De steun wordt verleend onder toepassing van artikel 25, Steun voor
onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.
Indien de Europese Commissie bepaalt dat de steun toch als ongeoorloofde staatssteun moet worden
aangemerkt, zal de steun, inclusief de daarover genoten rente, worden teruggevorderd.

Regelgeving
Voor de AsvpU en/of de volledige tekst van de Uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht 2016 kunt u de
website www .provincie-utrecht.nl raadplegen.

Rechtsbescherming
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag van verzending een bezwaarschrift bij het college van
Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen:
•

Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier "Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD". Uw
DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www .provincie-utrecht.nl onder lokeUklacht,
bezwaar of melding doorgeven/bezwaar tegen beslissing provincie.

•

Schriftelijk, t.a.v. de secretaris van de Awb-adviescommissie van PS en GS, Postbus 80300, 3508 TH
Utrecht. Dit bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:
uw naam en adres;
de datum;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (indien mogelijk onder vermelding
van het besluitnummer);
de reden van bezwaar;
ondertekening.

Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden. Overigens schort het
indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet op. Als u niet kunt wachten op de normale
behandeling van uw bezwaarschrift, hebt u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de
rechtbank. U moet op dat moment ook al een bezwaarschrift hebben ingediend. Het verzoek om een voorlopige
voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
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Contact

Indien u algemene vragen heeft kunt u contact opnemen met mevrouw
u contact opnemen met de heer
Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van uw project.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,

_
Drs. Martie Meijer
Concernmanager Stedelijke Leefomgeving

e.c.:
Beijers Advies
T.a.v. de heer
Paleisstraat 27
1012 RB Amsterdam
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Voor inhoudelijke vragen kunt

Aanvraag subsidie: Energietransitie
Uitvoeringsverordening subsidie Energietransitie Provincie Utrecht 2020

Inleiding
Met dit aanvraagformulier kunt u subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan het Programmaplan Energietransitie 2020-2025. Hiermee kunnen projecten
worden ondersteund die bijdragen aan: energiebesparing en opwekking bij inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven; grootschalige projecten voor
duurzame energieopwekking; duurzame opwekking via collectieven en participatietrajecten; energieopwekking middels duurzame warmtebronnen, inclusief de opslag,
transport en distributie van deze energie; energieopwekking gebruikmakend van verkeersinfrastructuur.
Lees voordat u de subsidieaanvraag indient de Uitvoeringsverordening subsidie Energietransitie provincie Utrecht 2020, de bijbehorende toelichting en de Algemene
Subsidieverordening provincie Utrecht en het Programmaplan Energietransitie 2020-2025 goed door. Hierin kunt u meer informatie vinden over de provinciale
doelstellingen op het gebied van de energietransitie en de voor welke type activiteiten de subsidies bedoeld zijn. Het verdient de aanbeveling om uw aanvraag vooraf te
bespreken met een beleidsmedewerker van de provincie Utrecht. Kijk hiervoor op onze website bij Loket/Subsidies op de pagina ‘Energietransitie’ bij ‘Vragen of hulp
nodig?’.
Voor het volledig invullen van dit formulier heeft u in ieder geval nodig:
Een e-mailadres om een afschrift van het formulier en een ontvangstbevestiging te kunnen ontvangen per e-mail;
Als u als intermediair de aanvraag indient een rechtsgeldige machtiging;
Bijlagen ter onderbouwing van uw aanvraag. In de onderstaande tabel staan de bijlagen genoemd die u moet bijvoegen bij uw aanvraag.

Bijlagen

MKB

Stichting of
vereniging

Publiekrechtelijk
Particulier
(bijv. gemeente)

Projectplan

✓

✓

✓

✓

Begroting

✓

✓

✓

✓

Bankafschrift (IBAN)

✓

✓

✓

✓

Uittreksel KvK (niet ouder dan 6 maanden)

✓

✓

Statuten & Oprichtingsakte

✓

✓

Financieel verslag

✓

✓

Machtigingsformulier

Indien van toepassing

Verklaring Belastingdienst

Indien van toepassing

Kopie samenwerkingsovereenkomst

Indien van toepassing

Onderbouwing begroting

Indien beschikbaar

Status andere subsidie

Indien van toepassing

Topografische/kadastrale kaart

Indien van toepassing

Toestemming verduurzamen gebouw maatschappelijke
organisaties

Indien van toepassing

Offertes consultancydiensten

Indien van toepassing

Kostenberekening warmtekrachtkoppeling of hernieuwbare
Indien van toepassing
energieproject
SME-toets van de Europese Commissie

Indien van toepassing

Meerjarenprognose

Indien van toepassing

Overzicht met alle financieringsmogelijkheden die zijn
onderzocht

Indien van toepassing

Verklaring van ten minste twee bancaire instellingen onder
toezicht van het DNB (Documentatie dat geen lening wordt
verstrekt zonder garantstelling) of documentatie dat de
Indien van toepassing
aanvraag niet kan worden ondergebracht bij een voor de
aanvrager toegankelijk waarborgfonds
Voor een aantal van deze bijlagen zijn formats beschikbaar. Wij verzoeken u om deze bij voorkeur te gebruiken.
Begroting
Machtiging
Samenwerkingsovereenkomst
Als de provincie tot subsidieverlening overgaat wordt uw naam met bijbehorend ontvangen subsidiebedrag opgenomen in de kwartaalrapportage op de provinciale
website.
Vragen of contact

Heeft u vragen bij het invullen van het formulier dan kunt u contact opnemen met de provincie Utrecht via e-mail naar subsidies@provincie-utrecht.nl of via
telefoonnummer 030-2589111.
Privacy
De provincie Utrecht vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Raadpleeg de Proclaimer als u wilt weten wat we met uw gegevens doen.
Voor welke paragraaf uit het Uitvoeringsprogramma vraagt u subsidie 2.5 Duurzame energieopwekking via collectieven alsmede participatietrajecten
aan?
Voor welk onderdeel vraagt u subsidie aan?

Activiteiten die gericht zijn op kennisoverdracht en professionalisering van energiecoöperaties

Komt uw project in aanmerking voor subsidie?
Wij stellen u een aantal vragen op basis waarvan u kunt bepalen of uw project voor subsidie in aanmerking komt. In de Verordening zijn onderstaande voorwaarden
gesteld waaronder subsidie kan worden verleend.
Onder welke doelgroep valt u als aanvrager?

Maatschappelijke organisaties

Gegevens van de aanvrager
Naam van de organisatie

Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht

Rechtsvorm

Stichting

In het geval van een samenwerkingsverband wordt de subsidie verstrekt aan een rechtspersoon die op grond van een samenwerkingsovereenkomst hiervoor is
aangewezen om namens het samenwerkingsverband de subsidie in ontvangst te nemen en te beheren. Voeg als bijlage een kopie van het samenwerkingsverband bij.
Kan de aanvrager de BTW verrekenen?

Nee

De BTW is subsidiabel, neem de BTW op in uw begroting.
U dient bij het onderdeel ‘Bijlagen’ een Verklaring van de belastingdienst bij te voegen dat BTW niet kan worden verrekend.
IBAN Bankrekeningnummer *
Ten name van

Stg. Natuur en Milieufed

Staat de organisatie ingeschreven bij de KvK?

Ja

Inschrijvingsnummer KvK

41177152

Postadres
Is sprake van een buitenlands adres?

Nee

Postcode

3511 MJ

Straat

Arthur van Schendelstraat

Plaats

Utrecht

Is het bezoekadres hetzelfde als het postadres?

Ja

Huisnummer

600

Toevoeging

1e verd

Gegevens contactpersoon aanvrager
Aanspreektitel

De heer

Voorletter(s)
Achternaam
Functie

Projectleider Energie

Telefoonnummer

030

E-mailadres

@nmu.nl

E-mailadres (ter controle)

@nmu.nl

Bent u een intermediair?

Nee

Gegevens van het project
U dient de vragen kort en bondig te beantwoorden en niet alleen te verwijzen naar een bijlage. De antwoorden worden gebruikt in de beoordeling van uw aanvraag.
Naam van het project

Leren over Warmte

Startdatum van het project

01-07-2021

Einddatum van het project

30-06-2023

Totale projectkosten

183.374,00

Aan te vragen subsidiebedrag

134.534,00

Beschrijf de doelstelling en resultaten van het project in meetbare termen.
(maximaal 1.000 karakters)

Het programma zal bijdragen aan het volgende doel:
• Energie-initiatieven hebben de kennis en mogelijkheden om de
warmtetransitie voor hun wijk mede vorm te geven en hebben inspraak e/o
eigenaarschap over de uitvoering hiervan.
Het programma zal geslaagd zijn bij het behalen van de volgende resultaten:
• Tenminste tien mensen die actief zijn bij bewoners-initiatieven voor
warmteprojecten zijn suc-cesvol opgeleid tot coöperatief projectleider
warmtetransitie.
• Een Projectleiderspool Warmte is opgezet waar de opgeleide projectleiders
op regelmatige basis ervaringen en lessen delen en elkaar kunnen helpen.
• Drie tot vier pilotprojecten van bewoners-initiatieven die zich bezighouden
met een lokaal warmteproject zijn ondersteund.
• Ervaringen en lessen zijn gedeeld met andere energie-initiatieven en
organisaties binnen en buiten de provincie, onder meer in een Community of
Practice.

Beschrijf de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd en hoe deze
bijdragen aan de hierboven beschreven doelstelling.
(maximaal 1.500 karakters)

Het programma bestaat uit het scouten van trainees en hen opleiden tot
coöperatief projectleiders warmte. De trainingen vinden plaats in het najaar
van 2021. Vervolgens ondersteunen we hen nog ruim een jaar bij het
uitvoeren van warmteprojecten door een maandelijkse kennis- en
intervisiegroep op te zetten: de “Projectleiderspool Warmte”. Een senior
projectleider is hierbij betrokken als vraagbaak. Tenslotte kiezen ze 3 tot 4
coöperatieve warmteprojecten als pilot. Die projecten volgen we op de voet;
we proberen verschillende zaken uit en rapporteren over ervaringen en lessen
naar andere ener-gie-initiatieven en organisaties. Dit doen we in het voorjaar
van 2022 en begin 2023.
Door het opleiden van coöperatieve projectleiders warmte, en hen te
begeleiden bij het aansturen van coöperatieve warmteprojecten, geven we
energie-initiatieven de kennis en mogelijkheden om de warmtetransitie voor
hun wijk mede vorm te geven. Door de inzet van deze nieuw opgeleide
deskundigen hebben bewoners meer inspraak en/of eigenaarschap over de
uitvoering hiervan.
Door ook een aantal pilotprojecten te volgen en lessen te trekken en te
delen, zorgen we dat we bij 3 tot 4 projecten de kennis in de praktijk brengen
met direct resultaat, en behalen we tevens indirect resultaat bij vele andere
projecten door de opgedane kennis en ervaring met hen te delen. Ook dit
draagt bij aan de doelstelling van het project.

Beschrijf de mijlpalen en planning van uw project.
(maximaal 750 karakters)

1. Training coöperatieve warmteprojecten
Scouten trainees: jul-aug 2021
Sollicitatierondes: aug-sep 2021
Planning en coördinatie trainingsprogramma: aug 2021-feb 2022
Trainingssessies: okt 2021-feb 2022
2. Projectleiderspool Warmte
Kennis- en intervisiesessies: mrt 2022-jun 2023
Vraagbaak Senior Projectleider: mrt 2022-jun 2023
Vraagbaak Servicepunt Energie Lokaal: jul 2021-jun 2023
Community of Practice: jul 2021-jun 2023
3. Pilotprojecten
Selectie op basis van inventarisatie en gesprekken: jul 2021-okt 2021
Begeleiding door NMU: nov 2021-jun 2023
Evaluatierondes: apr 2022 en apr 2023
4. Communicatie
Publicaties (online): mei 2022 en mei 2023
Communicatie en verspreiding lessen: jun 2022 en jun 2023
Seminars: jun 2022 en jun 2023

Beschrijf in hoeverre u zonder deze subsidie niet uw project zou kunnen
uitvoeren. Beschrijf ook in hoeverre u andere financieringsmogelijkheden heeft
onderzocht.
(maximaal 1.500 karakters)

Energie-initiatieven van bewoners hebben over het algemeen niet de middelen
om activiteiten zoals beschreven in dit projectplan zelf te bekostigen. Ook de
NMU heeft onvoldoende middelen om dergelijke activiteiten zelf te
financieren. Omdat we wel de noodzaak zien van deze activiteiten, heeft de
NMU in eigen middelen en bij partnerorganisaties gezocht naar financiering
voor dit projectplan. De gevonden financiering is opgenomen als
cofinanciering bij deze subsidieaanvraag.

Vul de onderstaande vragen zoveel mogelijk in, voor zover van toepassing voor uw project. De beantwoording op de onderstaande vragen worden voor beoordeling
onderling gewogen, afhankelijk van de kenmerken van het project en de fase waarin het zich bevindt. Lees voor het invullen de vragen de toelichting in de verordening.
Beschrijf de mate van effectiviteit van het project.
(maximaal 1.500 karakters)

Dit programma heeft een hoge mate van effectiviteit, doordat wordt gewerkt
aan een vliegwiel om vele warmteprojecten, nu en in de toekomst, sneller en
efficienter van de grond te krijgen.
Bij warmteprojecten doelen we op projecten om huizen op een koolstofarme
of CO2-neutrale wijze te gaan verwarmen. Uiteindelijk moeten alle woningen
in Nederland aardgasvrij worden. Dit leidt tot een grote CO2-reductie in de
gebouwde omgeving.
Deze projecten zullen sneller van de grond komen, wanneer bewoners een

grote rol hebben in de vorm van meedenken, inspraak en soms ook in de
vorm van meebeslissen en/of eigenaarschap van een collectieve
warmtevoorziening.
In dit programma worden 3 a 4 pilotprojecten begeleid en geëvalueerd. Bij
realisatie van deze projecten (overigens waarschijnlijk niet binnen de looptijd
van dit programma) levert dat direct CO2-winst op.
Indirect levert dit programma een veel grotere CO2-winst op. De lessen van
de pilot worden gedeeld met andere warmteprojecten, die daardoor sneller
succes zullen boeken. Ook het trainen en begeleiden van coöperatieve
projectleiders heeft een vliegwielfunctie. Zij gaan bij verschillende projecten
aan het werk, en zullen door hun opleiding en begeleiding sneller resultaat
boeken. Ook al deze deze andere projecten zullen daardoor sneller en beter
gerealiseerd worden, waardoor sneller en meer CO2 kan worden bespaard.
Beschrijf de mate van haalbaarheid van het project.
(maximaal 1.500 karakters)

De NMU en Energie van Utrecht hebben goede contacten met de energieinitiatieven in de provincie. We ondersteunen hen op het gebied van
verduurzaming van woningen, zon-op-dak, zonnevelden en windmolens en
andere duurzaamheidsinitiatieven, onder meer via ons Servicepunt Energie
Lokaal. We zijn hierdoor goed in staat om kandidaten te vinden met een
coöperatieve achtergrond die geschikt zouden zijn om zich als coöperatieve
projectleider in te zetten voor de warmtetransitie.
Om ook de warmtetransitie aan te jagen, is de NMU betrokken bij tientallen
initiatieven in de provincie Utrecht. We helpen bewonersinitiatieven om
huizen energiezuiniger in te richten, en helpen mee bij initiatieven voor de
omschakeling naar lokale warmtebronnen, zodat wijken geen gas meer nodig
heb-ben voor verwarming. We stellen de lokale energieinitiatieven in staat om
zeggenschap en eigenaar-schap te krijgen over hun toekomstige
warmtevoorziening. Met deze achtergrond is de NMU goed in staat projecten
te begeleiden en te evalueren.
Een uitgebreidere achtergrond van NMU en Energie van Utrecht is te vinden
in het projectplan.
Bij het opstellen van dit projectplan zijn gesprekken gevoerd met
verschillende energie-initiatieven en met mogelijke trainees. Ook is
samenwerking gezocht met Energie van Utrecht. We hebben hiermee een
compleet en positief beeld gekregen van de mogelijkheden om dit
programma op deze manier uit te voeren.

Beschrijf waarom u vindt dat het project innovatief is en voldoende potentie heeft
om tot een grote uitrol te leiden.
(maximaal 1.500 karakters)

Innovativiteit: Het plan is vernieuwend. Er zijn nog weinig coöperatieve
projectleiders warmte in de provincie. Energie-initiatieven van bewoners zijn
nog weinig betrokken bij warmteprojecten. Dit programma is het eerste
programma dat provinciebreed mensen gaat trainen tot coöperatieve
projectleider Warmte en dat provinciebreed pilot-projecten gaat begeleiden.
Dit programma is sociaal grensverleggend, omdat bewoners tot nu toe nog
weinig betrokken zijn bij warmteprojecten. Het nauwer betrekken van
bewoners is een nieuwe manier om dit soort projecten uit te voeren.
Dit project draagt bij aan een structurele verandering naar een energiezuinige
provincie, omdat het een bijdrage levert aan de versnelling van het
energieneutraal maken van de bebouwde omgeving. Het betrekken van
bewoners bij warmteprojecten zal ervoor zorgen dat er meer betrokkenheid
en minder weerstand is, waardoor projecten sneller van de grond komen.
Innovatieve waarde van het samenwerkingsverband: Energie van Utrecht is
mede opgericht door de provincie en NMU, alsmede door de
energiecoöperaties in de provincie. De samenwerking is vernieuwend omdat
Energie van Utrecht een nieuwe organisatie is die voor het eerst in een
dergelijke samenwerking stapt.
Breed toepasbaar: De innovatieve manier om warmteprojecten uit te voeren
(met bewoners) is breed toepasbaar: Alle woningen in Nederland moeten
immers aardgasvrij worden.

Beschrijf de mate van vertegenwoordiging vanuit verschillende partijen in het
project zoals gemeenten, inwoners, onderwijsinstellingen, maatschappelijke
organisaties, bedrijven of andere overheden.
(maximaal 1.500 karakters)

Bij dit programma is een veelheid aan partijen betrokken.
De NMU, als penvoerder van dit project, werkt nauw samen met Energie van
Utrecht, de koepel van energiecoöperaties van de provincie Utrecht.
We werken intensief samen met verschillende energiecoöperaties en andere
energie-initiatieven in de provincie. Zij voeren pilot-projecten uit, nemen deel
aan seminars, ontvangen communicatie-middelen met geleerde lessen, en
worden ondersteund door projectleiders Warmte die binnen dit programma
zijn opgeleid en worden begeleid.
We werken samen met vrijwilligers en zelfstandig ondernemers die zich
aanmelden als trainee en worden opgeleid tot projectleider Warmte. We
werken ook samen met senior projectleiders die de trainees begeleiden.
Tenslotte werken we samen met kennisinstellingen en deskundigen,
bijvoorbeeld waar het gaat om het geven van trainingen of kennissessies voor
de projectleiderspool Warmte.
De provincie heeft zelf ook programma's lopen om de warmtetransitie te

versnellen. Zo ondersteunt ze gemeenten bij de warmtetransitie en voert ze
een kennisprogramma uit om te leren van Denemarken. De NMU zal nauw
samenwerken met de provincie om kennis en geleerde lessen te delen en
waar mogelijk samen te werken bij het aanbieden van trainingen.
Gemeenten zullen ook betrokken zijn bij dit programma via de coöperatieve
warmteprojecten die plaatsvinden binnen hun gemeente.
Met de inzet van stagiairs dragen we bij aan kennisontwikkeling bij
opleidingen en kennisinstellingen.
Beschrijf hoe uit het project de intentie blijkt om een breed publiek te bereiken,
Bij dit programma is een veelheid aan partijen betrokken.
om verduurzamingsmaatregelen voor lagere inkomens bereikbaar te maken of de
betrokkenheid van burgers te vergroten.
De NMU, als penvoerder van dit project, werkt nauw samen met Energie van
(maximaal 1.500 karakters)
Utrecht, de koepel van energiecoöperaties van de provincie Utrecht.
We werken intensief samen met verschillende energiecoöperaties en andere
energie-initiatieven in de provincie. Zij voeren pilot-projecten uit, nemen deel
aan seminars, ontvangen communicatie-middelen met geleerde lessen, en
worden ondersteund door projectleiders Warmte die binnen dit programma
zijn opgeleid en worden begeleid.
We werken samen met vrijwilligers en zelfstandig ondernemers die zich
aanmelden als trainee en worden opgeleid tot projectleider Warmte. We
werken ook samen met senior projectleiders die de trainees begeleiden.
Tenslotte werken we samen met kennisinstellingen en deskundigen,
bijvoorbeeld waar het gaat om het geven van trainingen of kennissessies voor
de projectleiderspool Warmte.
De provincie heeft zelf ook programma's lopen om de warmtetransitie te
versnellen. Zo ondersteunt ze gemeenten bij de warmtetransitie en voert ze
een kennisprogramma uit om te leren van Denemarken. De NMU zal nauw
samenwerken met de provincie om kennis en geleerde lessen te delen en
waar mogelijk samen te werken bij het aanbieden van trainingen.
Gemeenten zullen ook betrokken zijn bij dit programma via de coöperatieve
warmteprojecten die plaatsvinden binnen hun gemeente.
Met de inzet van stagiairs dragen we bij aan kennisontwikkeling bij
opleidingen en kennisinstellingen.
Onderbouw dat de activiteiten bijdragen aan het eigenaarschap van inwoners en
lokale bedrijven in lokale energieprojecten.
(maximaal 1.500 karakters)

Het doel van dit project is:
• Energie-initiatieven hebben de kennis en mogelijkheden om de
warmtetransitie voor hun wijk mede vorm te geven en hebben inspraak e/o
eigenaarschap over de uitvoering hiervan.
De activiteiten dragen eraan bij dit doel te bereiken:
Door het opleiden van coöperatieve projectleiders warmte, en hen te
begeleiden bij het aansturen van coöperatieve warmteprojecten, geven we
energie-initiatieven de kennis en mogelijkheden om de warmtetransitie voor
hun wijk mede vorm te geven. Door de inzet van deze nieuw opgeleide
deskundigen hebben bewoners meer inspraak en/of eigenaarschap over de
uitvoering hiervan.
Door ook een aantal pilotprojecten te volgen en lessen te trekken en te
delen, zorgen we dat we bij 3 tot 4 projecten de kennis in de praktijk brengen
met direct resultaat, en behalen we tevens indirect resultaat bij vele andere
projecten door de opgedane kennis en ervaring met hen te delen. Ook dit
draagt bij aan de doelstelling van het project.

Let op: de subsidieontvanger dient:
De opgedane ervaringen en kennis op verzoek van de provincie Utrecht te delen met de Provincie Utrecht, binnen de grenzen van het redelijke; en
De provincie Utrecht toe te staan in overleg publicitair gebruik te maken van de met de activiteit behaalde resultaten.

Begroting
U moet een begroting als bijlage bij dit formulier meesturen. Op de voorlaatste pagina van dit formulier kunt u de begroting uploaden en als bijlage toevoegen.
Download de begroting van het project in het aangegeven format en vul deze in. Geef ook aan welk bedrag u als subsidie aanvraagt van de provincie Utrecht en welke
posten direct worden gedekt uit de subsidie. Geef in geval van sponsering of bijdrage van andere subsidieverstrekkers aan wat de status is van de toezegging. De
projectbegroting moet aan onderstaande voorwaarden voldoen:
De begroting is sluitend;
De opbouw van de verschillende bedragen is inzichtelijk;
Specificeer de bedragen en geef zo waar mogelijk weer in prijs x hoeveelheid en upload kopieën van de onderbouwende stukken (offertes inkoop);
Specificeer interne personeelskosten in uur x tarief en de opbouw van de uurtarieven. Maak hierbij gebruik van het format begroting voor de berekening van het
uurtarief;
Specificeer externe personeelskosten in uur x tarief en upload kopieën van de onderbouwende stukken (offertes inhuur);
Let op!

De subsidie mag niet minder bedragen dan € 1.000,-;
De volgende kosten zijn niet subsidiabel (zie artikel 12 lid 3 Algemene Subsidieverordening):
Vaste personeelslasten van de aanvrager;
De kosten van gebruik van ruimten, apparatuur en deskundigheid waarover de aanvrager permanent beschikt;
Andere kosten die behoren tot de normale exploitatielasten van de aanvrager die niet direct uitsluitend noodzakelijk zijn ten behoeve van de aanvraag
van subsidie;
De kosten van reguliere werkzaamheden van de aanvrager, onderhoud of herstelwerkzaamheden.
Heeft u bewijsstukken ter onderbouwing van de begroting?

Nee

Waarom heeft u geen bewijsstukken ter onderbouwing van de begroting? De materiële kosten bestaan grotendeels uit zaalhuur. Op basis van
websites van zaalverhuurders is hiervoor een kostenpost geschat. Op
dit moment achten we het nog niet relevant om zalen te boeken of
offertes daarvoor op te vragen voor de komende twee jaar.
Er zijn ook externe kosten voor inhuur van deskundigen en senior
projectleiders. Deze externen zijn nog niet geselecteerd en/of
gecontracteerd. Wel is hiervoor een uurtarief vastgesteld, welke is
opgenomen in de begroting.

Overige vragen
Heeft u voor uw project ook vergunningen en/of ontheffingen nodig?

Nee

Treedt u op als onderneming in het subsidieproject?

Nee

Is voor de beschreven activiteiten in uw subsidieaanvraag ook subsidie aangevraagd of verstrekt op grond van een (andere) subsidieregeling? Nee
Zijn de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt al gestart?

Nee

BIJLAGEN
Upload hieronder de benodigde bijlagen.
De volgende bestandstypen kunt u uploaden: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, jpg, jpeg, gif, png, tif, tiff.
Let op: de totale omvang van alle bijlagen die u bij deze aanvraag upload mag maximaal 20 MB bedragen.
Is dit hoger dan 20 MB dan kan de verzending mis gaan.
Wij adviseren u in dit geval grote bijlagen apart te mailen maar subsidies@provincie-utrecht.nl onder vermelding
van o.a het kenmerk dat u ontvangt in de ontvangstbevestiging na het verzenden van uw aanvraag.

Bijlagen

MKB

Stichting of
vereniging

Publiekrechtelijk
Particulier
(bijv. gemeente)

Projectplan

✓

✓

✓

✓

Begroting

✓

✓

✓

✓

Bankafschrift (IBAN)

✓

✓

✓

✓

Uittreksel KvK (niet ouder dan 6 maanden)

✓

✓

Statuten & Oprichtingsakte

✓

✓

Financieel verslag

✓

✓

Machtigingsformulier

Indien van toepassing

Verklaring Belastingdienst

Indien van toepassing

Kopie samenwerkingsovereenkomst

Indien van toepassing

Onderbouwing begroting

Indien beschikbaar

Status andere subsidie

Indien van toepassing

Topografische/kadastrale kaart

Indien van toepassing

Toestemming verduurzamen gebouw maatschappelijke
organisaties

Indien van toepassing

Offertes consultancydiensten

Indien van toepassing

Kostenberekening warmtekrachtkoppeling of hernieuwbare
Indien van toepassing
energieproject
SME-toets van de Europese Commissie

Indien van toepassing

Meerjarenprognose

Indien van toepassing

Overzicht met alle financieringsmogelijkheden die zijn
onderzocht

Indien van toepassing

Verklaring van ten minste twee bancaire instellingen onder
toezicht van het DNB (Documentatie dat geen lening wordt
verstrekt zonder garantstelling) of documentatie dat de
Indien van toepassing
aanvraag niet kan worden ondergebracht bij een voor de
aanvrager toegankelijk waarborgfonds

Bijlagen
Projectplan
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PROVINCIE :: UTRECHT

Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht.
T.a.v. de heer
Arthur van Schendelstraat 600, 1° verdieping
3511 MJ Utrecht

DATUM
NUMMER
UW BRIEF VAN

9 november 2021
822C40A
31 mei 2021

UW NUMMER
BIJLAGE

REFERENTIE
TELEFOONNUMMER
E-MAILADRES

1. Model bestuursverklaring
subsidieverantwoording provincie
Utrecht

Inkoop, juridische zaken en subsidies

TEAM

ONDERWERP

06/ 06subsidies@provincie-utrecht.nl
Subsidieverlening

cc

Geachte heer
Op 31 mei 2021 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor een subsidie tot een bedrag van € 134.534,- voor het
project 'Leren over warmte' in het kader van de Uitvoeringsverordening subsidies Energietransitie 2020
provincie Utrecht ('UsET 202O).
Per e-mail van 31 augustus 2021 heeft u een aangepaste begroting voor uw subsidieaanvraag ingediend en het
aangevraagde subsidiebedrag bijgesteld naar€ 114.452,80.
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de UsET 2020 en de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht
('AsvpU').
Subsidieverlening
Wij hebben vastgesteld dat uw aanvraag aan de criteria voldoet. Wij hebben daarom besloten u, op grond van
artikel 2 lid 1,e juncto artikel 34, a en artikel 37 lid 1 UsET 2020 een subsidie te verlenen voor een bedrag van
maximaal€ 114.452,80. Dit is maximaal 70% van de subsidiabele kosten ten bedrage van€ 163.504,00. BTW
is aangemerkt als subsidiabele kostenpost.
De projectsubsidie dient u gedurende de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023 aan te wenden voor de
bekostiging van de activiteiten zoals opgenomen in uw subsidieaanvraag met inachtneming van de bepalingen
daarover in deze beschikking.
Met betrekking tot deze activiteiten gelden de volgende realisatie-indicatoren:
1.
Tenminste 10 mensen die actief zijn bij bewoners-initiatieven voor warmteprojecten zijn succesvol
opgeleid tot coöperatief projectleider warmtetransitie;
2.
Een Projectleiderspool Warmte is opgezet waar de opgeleide projectleiders op regelmatige basis
ervaringen en lessen delen en elkaar kunnen helpen;
3.
Drie tot vier pilotprojecten van bewoners-initiatieven die zich bezighouden met een lokaal warmteproject
zijn ondersteund;
4.
Ervaringen en lessen, worden op basis van 2 evaluatierondes, verwerkt tot documentatie als afrondend
studiemateriaal, gedeeld met andere energie-initiatieven en organisaties binnen en buiten de provincie,
onder meer in een Community of Practice.

PROVINCIE-UTRECHT.NL

Bedrijfsvoering
Archimedeslaan 6
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
T 030-2589111

17766

Bepalingen en verplichtingen
Op deze subsidieverlening zijn de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de AsvpU en de
UsET 2020 van toepassing.
De subsidie kan slechts worden aangewend voor de activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt;
Trainees kunnen kosteloos deelnemen aan de opleiding c.q. het trainingsprogramma;
Uiterlijk op 30 juni 2022 zendt u ons een voortgangsrapportage over de uitvoering van het activiteitenplan.
Deze rapportage sluit zoveel mogelijk aan op het activiteitenplan. Belangrijke verschillen worden
toegelicht.
Op grond van artikel 18 van de AsvpU heeft de subsidieontvanger een informatieplicht indien de
gesubsidieerde activiteiten niet, of niet geheel, zullen worden verricht of indien niet of niet geheel aan de
opgelegde verplichtingen zal worden voldaan;
Op grond van artikel 19 van de AsvpU heeft de subsidieontvanger een informatieplicht en een
toestemmingsvereiste bij organisatorische of financiële wijzigingen van het project of de organisatie;
Wij stellen een vermelding van de provincie Utrecht als subsidieverstrekker op één van uw communicatieuitingen op prijs. U kunt daarvoor ons logo gebruiken http://www.provincie-utrecht.nl/huisstijl:
Gedeputeerde Staten behouden zich het recht voor steekproefsgewijs te controleren of wordt voldaan aan
de, aan de subsidieverlening verbonden, verplichtingen en of wordt voldaan aan de geplande activiteiten
en uitgaven zoals vermeld in de subsidieaanvraag en beschikking. Hierbij dient u inzage te geven in de
administratie c.q. de bewijsstukken, waarmee de realisatie van de realisatie-indicatoren kan worden
aangetoond (zoals foto's, facturen, projectmateriaal, deelnemerslijsten, correspondentie, etc.);
De subsidieontvanger dient de in deze beschikking vermelde realisatie-indicatoren na te komen;
Mogelijk zullen wij u vragen jaarlijks een kostenoverzicht van het subsidieproject aan te leveren, in
verband met de provinciale jaarafsluiting.
Bevoorschotting
De subsidie wordt voor 100% bevoorschot en in beginsel in 3 termijnen uitbetaald conform de uitgavenplanning
bij uw subsidieaanvraag. De termijnen zijn als volgt berekend:
de 1e termijn bedraagt circa 23% van€ 114.452,80,-= € 26.300,80. Dit bedrag wordt binnenkort
uitbetaald;
de 2e termijn bedraagt circa 49% van€ 114.452,80,-= € 55.900,00. Dit bedrag wordt in januari 2022
uitbetaald;
de laatste termijn bedraagt circa 28% van€ 114.452,80,-= € 32.252,00. Dit bedrag wordt in januari 2023
uitbetaald.
De bedragen worden uitbetaald door overmaking op rekeningnummer
Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht, onder vermelding van de projectnaam.

ten name van

Subsidievaststelling
In overeenstemming met artikel 4:44 van de Awb en artikel 14 van de AsvpU zendt u ons uiterlijk 31 december
2023 een aanvraag tot vaststelling van de subsidie. Hierbij geeft u aan in hoeverre de realisatie-indicatoren zijn
gerealiseerd. Voor de verantwoording van de besteding van de subsidiebijdrage stuurt u ons een
bestuursverklaring. Gebruik hiervoor het bijgevoegde model (bijlage 1).
Op basis van de mate waarin de realisatie-indicatoren zijn gerealiseerd en de ontvangen bestuursverklaring
stellen wij de subsidie vast tot ten hoogste het bedrag van de verleende subsidie.
De subsidie kan lager worden vastgesteld, indien de activiteiten of realisatie-indicatoren, waarvoor subsidie is
verleend niet of niet geheel zijn gerealiseerd. Tevens kan de subsidie lager worden vastgesteld indien u niet
heeft voldaan aan de bepalingen en verplichtingen, die zijn verbonden aan de subsidie.
Indien er voor de verantwoording om een bestuursverklaring is gevraagd kan de subsidie op basis daarvan ook
lager worden vastgesteld, met toepassing van de beschikte percentages voor de diverse subsidiabele kosten.
Staatssteun
Algemene Groepsvrijstellingsverordening
We verlenen u deze subsidie met toepassing van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni
2014 (Algemene Groepsvrijstellingsverordening), waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de
artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Publicatieblad van de
Europese Unie, L 187 van 26 juni 2014). De steun wordt verleend onder toepassing van artikel 31
'Opleidingssteun' van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. Indien de Europese Commissie
bepaalt dat de steun toch als ongeoorloofde staatssteun moet worden aangemerkt, zal de steun, inclusief de
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daarover genoten rente, worden teruggevorderd.
Regelgeving
Voor de AsvpU en/of de volledige tekst van de UsET 2020 kunt u de website www.provincie-utrecht.nl
raadplegen.
Rechtsbescherming
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag van verzending een bezwaarschrift bij het college van
Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen:
•
Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier "Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD". Uw
DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www.provincie-utrecht.nl onder loket/klacht,
bezwaar of melding doorgeven/bezwaar tegen beslissing provincie.
• Schriftelijk, t.a.v. de secretaris van de Awb-adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH
Utrecht. Dit bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:
uw naam en adres;
de datum;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (indien mogelijk onder vermelding
van het besluitnummer);
de reden van bezwaar;
ondertekening.
Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden. Overigens schort het
indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet op. Als u niet kunt wachten op de normale
behandeling van uw bezwaarschrift, hebt u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de
rechtbank. U moet op dat moment ook al een bezwaarschrift hebben ingediend. Het verzoek om een voorlopige
voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht,
postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Contact
Indien u algemene vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer
kunt u contact opnemen met de heer
Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van uw project.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,

/concemm#na@erstedelijke Leefomgeving

"
I

;
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Voor inhoudelijke vragen

Bijlage 1.

Model bestuursverklaring subsidieverantwoording provincie Utrecht

Het bestuur* van
gevestigd te
deze bestuursverklaring bij de subsidieverantwoording voor het project.
...
..
periode van
tot en met
.
Deze subsidie is door provincie Utrecht toegekend met de subsidiebeschikking d.d
kenmerk
.
Het bestuur verklaart of de activiteiten al dan niet zijn verricht.
Zijn de activiteiten verricht?

verstrekt
.
over de
met

Ja / Nee / Deels

Korte toelichting van de activiteiten:
Voeg een verslag bij waaruit blijkt in hoeverre aan de realisatie-indicatoren is voldaan.
Het bestuur verklaart eveneens wat het totaal van de gerealiseerde projectkosten en het totaal van de
gerealiseerde projectbaten is.
Bij de totaal gerealiseerde baten gaat het om het totaal van de provinciale subsidie, de gerealiseerde eigen
bijdragen en/of bijdragen van derden aan het project.
€
.
€ ••••••••••••••••••••••••

Totaal van de gerealiseerde kosten:
Totaal van de gerealiseerde baten:

Het bestuur verklaart dat de in deze verklaring opgenomen bestede subsidie van de provincie Utrecht
rechtmatig is besteed, dat wil zeggen voor het doel waarvoor zij blijkens de subsidiebeschikking is verstrekt en
overeenkomstig de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen en de subsidieverplichtingen zoals opgenomen
in de bovenvermelde subsidiebeschikking.
Het bestuur verklaart eveneens dat alle ontvangen baten voor de activiteiten of projecten hierbij volledig zijn
verantwoord.
Het bestuur verklaart ten slotte verantwoordelijk te zijn voor de juistheid en volledigheid van deze verklaring.

ONDERTEKENING (door *de daartoe bevoegde personen, zie uittreksel Kamer van Koophandel of
mandatering in geval van medeoverheid)
PLAATS, DATUM

NAAM + FUNCTIE + HANDTEKENING

In geval van 'gezamenlijke bevoegdheid' een tweede persoon:
NAAM+ FUNCTIE+ HANDTEKENING
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Bijlage 2 Beantwoording Statenvragen artikel 47 RvO betreffende subsidieregister door PVV (11
mei 2022)
Bij de door u gestelde vragen over het subsidieregister heeft u onderstaande tabel toegevoegd. Die
nemen wij hierbij integraal over. We merken hierbij echter wel op dat het door u genoemde
bedrag bij de subsidie nr.5 aan High Five Solutions met betrekking tot ‘Windmolen fundaties
verwijderen’ niet correct is. Dit dient € 19.920,- te zijn in plaats van de door u genoemde €
199.200,-.
Datum

Naam aanvrager

Project naam

Programma

Bedrag

1

10-12-20

Stichting het
Dorpshuis

De stoof gezellig samen zijn

Landelijke
leefomgeving

62.701,71

2

23-07-20

Ptthee Kruiden BV

Ptthee, een uniek theekransje

Landelijke
leefomgeving

46.800,62

3

02-08-21

Musa Intimates

Haalbaarheidsstudie naar de ontwikkeling van lingerie
van bananentextiel

Economie

20.000

4

6-4-21

Fungi Factory VOF

Van koffiedik tot knolselderij

Landelijke
leefomgeving

70.000

5

21-1-20

High Five
solutions

Windmolen fundaties verwijderen

Economie

199.200

6

14-2-20

idem

idem

Economie

183.342,74

7

14-2-20

Elitac Systems bv

Vliegerspak met haptische feedback

Economie

188.825

8

04-02-21

idem

Navigatie-app met obstakeldetectie en haptische
feedback voor visueel beperkten

Economie

176.843

9

19-9-21

idem

Vliegerspak met haptische feedback

Economie

81.815

10

14-2-20

Samhoud
Nederland BV

Take 5 technologische innovaties voor
leiderschapsgame

Economie

122.500

11

30-7-21

Tover BV

Snoezel

Economie

20.000

12

02-08-21

Van Essen
Consultancy

Werkplezier

Economie

20.000

13

18-03-21

Stichting Urgenda

101 hectare kruidenrijk grasland

Landelijke
leefomgeving

13.899

14

24-7-2020

Peopler.io

Haalbaarheidsstudie naar experimentele ontwikkeling
van de virtuele HR videocoach

Economie

18.741,60

15

10-11-21

Stichting NMU

Leren over warmte

Energietransitie

114.453

Ad 1 Stichting het Dorpshuis
Project: De Stoof – Gezellig Samen Zijn
Subsidieverlening : €62.701,71
Subsidievaststelling: vaststellingsverzoek wordt op 1 juli 2022 verwacht. Tijdens een werkbezoek op
2 oktober 2021 is door de accounthouder AVP reeds ter plekke vastgesteld dat aan de criteria is
voldaan.
Vraag 2: van onderstaande selectie subsidieverleningen ook de reden van toekenning en de te
behalen doelstellingen / prestaties willen verstrekken?
Antwoord: De aanvraag voldoet aan de criteria op grond van artikel 4.2.1. leefbaarheid kleine
kernen uit de uitvoeringsverordening AVP (staat vermeld in de bijgevoegde beschikking). Dit is
getoetst aan de hand van het door de aanvrager ingediende Projectplan incl. de onderbouwde
stukken. Dit project draagt daarmee bij aan de doelstelling van artikel 4.2.1. zoals deze in het
Programmaplan AVP 2020 is opgenomen:

De in de beschikking opgenomen realisatie-indicatoren betreffen:

Vraag 3. Zijn van deze subsidieverleningen ook al bekend of de beoogde doelstellingen / prestaties
ook daadwerkelijk al zijn behaald? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: de in de beschikking opgenomen bovenstaande realisatie-indicatoren zijn allen behaald.
Dit is bekend, omdat de accounthouder subsidies AVP fysiek aanwezig is geweest bij de opening van
de ‘nieuwe’ Stoof op dd. zaterdag 2 oktober 2021 in het bijzijn van een tweetal wethouders van de
gemeente Vijfherenlanden, die ook (financieel) hebben bijgedragen aan dit project. De
accounthouder heeft een rondleiding gekregen door het bestuur van de stichting (aanvrager) en
heeft geconstateerd dat de realisatie-indicatoren allen zijn behaald.

Vraag 4. Als de doelstellingen / prestaties nog niet bekend zijn, wanneer dan wel en wilt u die alsnog
aan ons toezenden? Zo neen, waarom niet?
Antwoord: De gevraagde realisatie-indicatoren zijn behaald. Het vaststellingsverzoek om te komen
tot formele afronding van het project wordt uiterlijk op 1 juli verwacht en zal na verwerkingstijd van
het inboeken bij het subsidieteam worden beoordeeld.

Ad 2 Ptthee Kruiden BV
Project: Ptthee, een uniek theekransje
Subsidieverlening: € 46.800,62
Subsidievaststelling: € 46.800,62
Vraag 2: van onderstaande selectie subsidieverleningen ook de reden van toekenning en de te
behalen doelstellingen / prestaties willen verstrekken?
Antwoord: De reden van de toekenning is dat de aanvraag het benodigde aantal punten heeft
gescoord voor verlening. (Zie ook: Toetsingsformulier.pdf)
De te behalen doelstellingen / prestaties betreffen:

Vraag 3. Zijn van deze subsidieverleningen ook al bekend of de beoogde doelstellingen / prestaties
ook daadwerkelijk al zijn behaald? Zo nee, waarom niet:
Antwoord: Het project is afgesloten. De vaststellingsbeschikking is op 18 maart 2021 ondertekend.
Vraag 4. Als de doelstellingen / prestaties nog niet bekend zijn, wanneer dan wel en wilt u die alsnog
aan ons toezenden? Zo neen, waarom niet?
Antwoord: Niet van toepassing.

Ad 3 Musa Intimates
Project: Haalbaarheidsstudie naar de ontwikkeling van lingerie van bananentextiel
Subsidieverlening: € 20.000
Subsidievaststelling: € 20.000
Vraag 2: van onderstaande selectie subsidieverleningen ook de reden van toekenning en de te
behalen doelstellingen / prestaties willen verstrekken?
Antwoord: het haalbaarheidsonderzoek richt zich op de vraag of de ontwikkeling van duurzame en
innovatieve stof van de resten van bananenbomen tot een verkoopbaar, schaalbaar en circulair
product haalbaar kan zijn, waarbij ook het realiseren van een volledig duurzame en traceerbare
supply-chain een belangrijke uitdaging is. Het projectvoorstel van MUSA draagt daarmee bij aan de
doelstellingen van de Regionale Economische Agenda en past binnen een landelijke Kennis- en
innovatie-Agenda (KIA). Het haalbaarheidsproject is in voorbereiding op de ontwikkeling van een
nieuw innovatief product en er is voldoende vertrouwen in de technische en economische
haalbaarheid. Het project heeft bij slagen daarnaast ook een positief economisch effect in de
provincie Utrecht. Van RVO is een positief advies ontvangen, dat door de provincie is overgenomen.
Van de aanvrager wordt verwacht dat het haalbaarheidsonderzoek conform aanvraag wordt
uitgevoerd. Als realisatie-indicator is bij verlening opgelegd dat er een eindrapportage moet worden
opgesteld dat tenminste de resultaten bevat van het haalbaarheidsonderzoek.
Vraag 3. Zijn van deze subsidieverleningen ook al bekend of de beoogde doelstellingen / prestaties
ook daadwerkelijk al zijn behaald? Zo nee, waarom niet:
Antwoord: Gezien de hoogte van de verleende subsidie (€ 20.000) is de subsidie aan MUSA reeds bij
verlening vastgesteld. Op 25 april 2022 heeft de intermediar namens MUSA gemeld dat het
haalbaarheidsonderzoek op 31 december 2021 is afgerond.
Vraag 4. Als de doelstellingen / prestaties nog niet bekend zijn, wanneer dan wel en wilt u die alsnog
aan ons toezenden? Zo neen, waarom niet?
Antwoord: Niet van toepassing.

Achtergrond MIT-regeling
De MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) is een landelijke regeling die in samenwerking met
het Ministerie van Economische zaken en Klimaat (EZK) en alle provincies regionaal per provincie
wordt uitgevoerd. In beginsel is de regeling in iedere regio gelijk (met mogelijke kleine verschillen
door geldende regionale beleidskaders en regionale Algemene Subsidieverordeningen). In 2021 heeft
EZK voor 55% financieel bijgedragen aan de MIT in Utrecht. In 2020 en 2021 heeft de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO), in opdracht van de provincie, de provincie inhoudelijk over de
aanvragen geadviseerd.
De regeling ten aanzien van haalbaarheidsprojecten wordt afgehandeld volgens het principe van
‘first come, first serve’. In de praktijk betekent dit een loting door de notaris om de volgorde van
binnenkomst te bepalen door de grote belangstelling voor deze regeling onder het MKB.

De regeling ten aanzien van R&D-samenwerkingsprojecten betreft een tender. Alle ingediende
projecten worden daarbij beoordeeld en gerangschikt op de volgende criteria:
de mate van technologische vernieuwing of wezenlijk nieuwe toepassing van een
bestaand product, proces of dienst;
de mate van economische waarde die wordt gecreeerd voor de innovantieagenda
topsectoren en de Utrechtse economie;
de kwaliteit van de R&D-samenwerking;
de mate van maatschappelijke impact

Ad 4 Fungi Factory VOF
Project: Van koffiedik tot knolselderij
Subsidieverlening: € 70.000
Subsidievaststelling: Nog niet bekend

Vraag 2: van onderstaande selectie subsidieverleningen ook de reden van toekenning en de te
behalen doelstellingen / prestaties willen verstrekken?
Antwoord: De reden van toekenning is dat de aanvraag het benodigde aantal punten heeft gescoord.
(Zie ook: toetsingsformulier.pdf)
De te behalen doelstellingen / prestaties betreffen:

Vraag 3. Zijn van deze subsidieverleningen ook al bekend of de beoogde doelstellingen / prestaties
ook daadwerkelijk al zijn behaald? Zo nee, waarom niet:
Antwoord: De projecttermijn loopt van 1 januari 2021 tot 31 december 2022. De
verleningsbeschikking is gedateerd op 6 april 2021. Aanvrager heeft de verplichting om binnen 3
maanden na elk vol jaar ná de beschikkingsdatum een voortgangsrapportage in te dienen. Voor dit
project ligt die datum op 6 juli 2022.
Vraag 4. Als de doelstellingen / prestaties nog niet bekend zijn, wanneer dan wel en wilt u die alsnog
aan ons toezenden? Zo neen, waarom niet?
Antwoord: Als de realisatie-indicatoren niet of deels zijn gerealiseerd zullen wij u hierover
informeren.

Ad 5 High Five Solutions
Project: Windmolen fundaties verwijderen
Subsidieverlening: € 19.920
Subsidievaststelling: €19.920

Vraag 2: van onderstaande selectie subsidieverleningen ook de reden van toekenning en de te
behalen doelstellingen / prestaties willen verstrekken?
Antwoord: Het haalbaarheidsonderzoek richt zich op de vraag of de ontwikkeling van een procedé en
machine om de fundaties van windmolens te verwijderen economisch en technisch haalbaar is. Het
project draagt bij aan de circulariteit van windmolens en draagt daarmee bij aan de doelstellingen
van de Regionale Economische Agenda. Het haalbaarheidsproject is in voorbereiding op de
ontwikkeling van een nieuwe innovatieve dienst en er is voldoende vertrouwen in de technische en
economische haalbaarheid. Het project heeft bij slagen daarnaast ook een positief economisch effect
in de provincie Utrecht.
In eerste instantie is de aanvraag van High Five Solutions afwezen, omdat naar het oordeel van RVO
het project niet past binnen het landelijk beleid van de topsector Energie. Door de provincie was dit
advies overgenomen. Naar aanleiding van de bezwaarprocedure, waarin de Awb-adviescommissie
van PS en GS aan GS het advies hebben gegeven om het besluit te herroepen, is op 14 januari 2020
alsnog een subsidieverlening afgegeven.
Van de aanvrager wordt verwacht dat het haalbaarheidsonderzoek conform aanvraag wordt
uitgevoerd. Als realisatie-indicator is bij verlening opgelegd dat er een eindrapportage moet worden
opgesteld dat tenminste de resultaten bevat van het haalbaarheidsonderzoek.
Vraag 3. Zijn van deze subsidieverleningen ook al bekend of de beoogde doelstellingen / prestaties
ook daadwerkelijk al zijn behaald? Zo nee, waarom niet:
Antwoord: Gezien de hoogte van de verleende subsidie (€ 19.920) is de subsidie aan High Five
Solutions reeds bij verlening vastgesteld. Op 2 februari 2022 heeft, na een rappel van de provincie,
de intermediar namens High Five Solutions gemeld dat het haalbaarheidsonderzoek is afgerond en
daadwerkelijk heeft geleid tot een vervolgtraject.
Vraag 4. Als de doelstellingen / prestaties nog niet bekend zijn, wanneer dan wel en wilt u die alsnog
aan ons toezenden? Zo neen, waarom niet?
Antwoord: Niet van toepassing.

Ad 6 High Five Solutions
Project: Windmolen fundaties verwijderen
Subsidieverlening: € 183.343
Subsidievaststelling: Nog niet bekend

Vraag 2: van onderstaande selectie subsidieverleningen ook de reden van toekenning en de te
behalen doelstellingen / prestaties willen verstrekken?
Antwoord: de doelstelling van dit R&D-samenwerkingsproject is het ontwikkelen en testen van een
prototype van een machine die de funderingspalen van windmolens kan
verwijderen uit de grond in de periode 2 januari 2020 tot 2 januari 2022. High Five Solutions voert dit
project uit in samenwerking met Maconic BV en Almer Holding BV. Het project draagt bij aan de
circulairiteit van windmolens en daarmee aan de doelstellingen van de Strategische Agenda van de
Economic Board Utrecht. In de tenderprocedure zijn alle ingediende projecten door RVO beoordeeld,
waarbij het project van High Five Solutions op basis van de toegekende score in aanmerking kwam
voor verlening. De provincie heeft het advies van RVO overgenomen.
Aan de subsidieverlening zijn de volgende realisatie-indicatoren verbonden:
- Er wordt een prototype ontwikkeld van een machine die in staat is om funderingspalen van
windmolens te doorboren, waarna er een substantie ingespoten kan worden tot onder de
paal en door het gravitationeel potentiaalverschil ervoor kan zorgen dat de paal omhoog
geperst kan worden en zo geleidelijk uit de grond kan worden gehaald;
- Van het prototype is het werkingsprincipe in een relevante omgeving bewezen.
Vraag 3. Zijn van deze subsidieverleningen ook al bekend of de beoogde doelstellingen / prestaties
ook daadwerkelijk al zijn behaald? Zo nee, waarom niet:
Antwoord: op 7 januari 2021 heeft High Five Solutions een inhoudelijk voortgangsverslag
aangeleverd over de periode tot 1 januari 2021. Uit dit voortgangsverslag blijkt dat op dat moment
een groot deel van het benodigde prototype 1 was gebouwd en dat voor prototype 2 een aantal
testen waren uitgevoerd met het aanpassen van de pomp- en boorunits, zoals modificaties van de
draaikransen en aanpassingen in de lagers. Ook is de verzwaring van het blok ten bate van het
leveren van extra capaciteit onderzocht.
Door de COVID-19 pandemie en lockdown is het heel lastig gebleken om een geschikte
proeflocatie te vinden. Ook zijn potentiële opdrachtgevers zeer terughoudend met investeringen,
hetgeen het project aanzienlijke vertraging heeft opgeleverd. High Five Solutions heeft een back-up
plan bedacht, mochten er geen proeflocaties beschikbaar komen. Het project had daarmee, naast de
vertraging, op 1 januari 2021 geen inhoudelijke afwijkingen ondervonden.
High Five Solutions heeft tot 1 juli 2022 de tijd om een aanvraag tot vaststelling (met
eindverantwoording) in te dienen.
Vraag 4. Als de doelstellingen / prestaties nog niet bekend zijn, wanneer dan wel en wilt u die alsnog
aan ons toezenden? Zo neen, waarom niet?
Antwoord: Het vaststellingsverzoek om te komen tot formele afronding van het project wordt
uiterlijk op 1 juli verwacht en zal na verwerkingstijd van het inboeken bij het subsidieteam worden
beoordeeld. Als de realisatie-indicatoren niet of deels zijn gerealiseerd zullen wij u hierover
informeren.

Ad 7 Elitac Systems BV
Project: Vliegerspak met haptische feedback
Subsidieverlening: € 188.825
Subsidievaststelling: €188.825

Vraag 2: van onderstaande selectie subsidieverleningen ook de reden van toekenning en de te
behalen doelstellingen / prestaties willen verstrekken?
Antwoord: Dit R&D-samenwerkingsproject (samenwerking tussen Elitac en multiSim BV) had als doel
een vliegerspak te ontwikkelen met haptische feedback voor (co)piloten en loadmasters in de
periode 1 oktober 2019 tot en met 30 juni 2021. Daarmee droeg het project bij aan de doelstellingen
van Diensteninnovatie en slimme toepassing van technologie van de Strategische Agenda Economic
Board Utrecht. In de tenderprocedure zijn alle ingediende projecten door RVO beoordeeld, waarbij
het project van Elitac op basis van de toegekende score in aanmerking kwam voor verlening. De
provincie heeft het advies van RVO overgenomen. De subsidie betrof in totaal € 188.825.
Aan de subsidieverlening is de volgende realisatie-indicator verbonden:
- Er wordt een gevalideerd prototype ontwikkeld van een vliegerspak met haptische feedback
voor (co)piloten en loadmasters.
Vraag 3. Zijn van deze subsidieverleningen ook al bekend of de beoogde doelstellingen / prestaties
ook daadwerkelijk al zijn behaald? Zo nee, waarom niet:
Antwoord: Op 16 september 2021 heeft de provincie ingestemd met de voortgang van het project en
is het tweede voorschot van € 84.971,25 uitbetaald. Op 25 februari 2022 heeft Elitac verzocht om de
vaststelling van de subsidie. Uit de aangeleverde eindverantwoording blijkt dat er daadwerkelijk een
prototype is ontwikkeld. Deze is ook gedeeltelijk in samenwerking met de praktijk gevalideerd
(waarbij de COVID-19 pandamie en militaire restricties het uitvoeren van testen lastig maakten), tot
het niveau dat het voor trainingen ingezet kan worden.
Gedurende het project is gebleken dat daadwerkelijke implementatie in de praktijk nog zo’n 10 jaar
zal gaan kosten. Dat is voor Elitac geen haalbaar verdienmodel. Uiteindelijk hebben ze dan ook geen
product-integratie in textiel gemaakt, wat gezien de resultaten logisch is.
Bij dergelijke R&D-projecten is er altijd een groot risico dat in de praktijk een ogenschijnlijk haalbaar
idee uiteindelijk niet de gewenste innovatie oplevert. In dit geval is uiteindelijk wel een product
opgeleverd dat heel dicht tegen de realisatie-indicator aanzit en gebruikt kan worden voor
trainingsdoeleinden en voor Elitac een aanzet geeft tot nieuwe productontwikkelingen.
Vraag 4. Als de doelstellingen / prestaties nog niet bekend zijn, wanneer dan wel en wilt u die alsnog
aan ons toezenden? Zo neen, waarom niet?
Antwoord: Niet van toepassing.

Ad 8 Elitac Systems BV
Project: Navigatie-app met obstakeldetectie en haptische feedback voor visueel beperkten
Subsidieverlening: € 176.843
Subsidievaststelling: Nog niet bekend
Vraag 2: van onderstaande selectie subsidieverleningen ook de reden van toekenning en de te
behalen doelstellingen / prestaties willen verstrekken?
Antwoord: dit project heeft als doel een prototype te ontwikkelen van een navigatie-app in
combinatie met een smart wearable met obstakeldetectie en haptische feedback voor visueel
beperkten, in de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2022. Daarmee draagt het project bij aan
de doelstelling Diensteninnovatie en slimme toepassing van technologie van de Regionale
Economische Agenda. In de tenderprocedure zijn alle ingediende projecten door RVO beoordeeld,
waarbij het project van Elitac (in samenwerking met MultiSim BV) op basis van de toegekende score
in aanmerking kwam voor verlening. De provincie heeft het advies van RVO overgenomen. De
subsidie betrof in totaal € 176.843.
Aan de subsidieverlening is de volgende realisatie-indicator verbonden:
- Er wordt een prototype van een navigatie-app in combinatie met een smart wearable met
obstakeldetectie en haptische feedback voor visueel beperkten ontwikkeld.
Vraag 3. Zijn van deze subsidieverleningen ook al bekend of de beoogde doelstellingen / prestaties
ook daadwerkelijk al zijn behaald? Zo nee, waarom niet:
Antwoord: op 21 april 2022 heeft de provincie ingestemd met voortgang van het project. Uit de
voortgangsrapportage blijkt dat Elitac vertraging heeft opgelopen. Elitac heeft de redenen van
vertraging benoemd en omschreven welke activiteiten worden ondernomen om alsnog de beoogde
eindresultaten te behalen.
Elitac heeft nog tot 30 december 2022 de tijd om een aanvraag tot vaststelling (met
eindverantwoording) in te dienen.
Vraag 4. Als de doelstellingen / prestaties nog niet bekend zijn, wanneer dan wel en wilt u die alsnog
aan ons toezenden? Zo neen, waarom niet?
Antwoord: Als de realisatie-indicatoren niet of deels zijn gerealiseerd zullen wij u hierover
informeren.

Ad 9 Elitac Systems BV
Document betreft voorschot ad € 81.815,- dat samenhangt met subsidieverlening van € 188.825,(zie ad 7. Hierboven). Dit voorschot is per abuis opgenomen in het subsidieregister en niet relevant
voor uw verzoek.

Ad 10 Samhoud Nederland BV
Project: Take 5 technologische innovaties voor leiderschapsgame
Subsidieverlening: €122.500
Subsidievaststelling: €122.500
Vraag 2: van onderstaande selectie subsidieverleningen ook de reden van toekenning en de te
behalen doelstellingen / prestaties willen verstrekken?
Antwoord: dit project heeft als doel een volledig nieuwe vorm van leiderschapstraining te
ontwikkelen waarin de motiverende aspecten van spel worden gecombineerd met Artificial
Intelligence om zo tot een ervaring te komen met een zeer sterke impact op gedrag en attitude in de
praktijk. Daarmee draagt het project bij aan de doelstelling Diensteninnovatie en slimme toepassing
van technologie van de Strategische Agenda van de Economic Board Utrecht. In de tenderprocedure
zijn alle ingediende projecten door RVO beoordeeld, waarbij het project van &Samhoud (in
samenwerking met &Ranj BV) op basis van de toegekende score in aanmerking kwam voor verlening.
De provincie heeft het advies van RVO overgenomen. De subsidie betrof in totaal € 122.500.
Aan de subsidieverlening is de volgende realisatie-indicator verbonden:
Er wordt een nieuwe vorm van leiderschapstraining ontwikkeld (in de vorm van een app)
waarin de motiverende aspecten van spel worden gecombineerd met Artificial
Intelligence.
Vraag 3. Zijn van deze subsidieverleningen ook al bekend of de beoogde doelstellingen / prestaties
ook daadwerkelijk al zijn behaald? Zo nee, waarom niet:
Antwoord: op 19 mei 2022 is de subsidie door de provincie vastgesteld. Uit de eindverantwoording is
gebleken dat de leiderschapstraining (in de vorm van een app) is gerealiseerd.
Vraag 4. Als de doelstellingen / prestaties nog niet bekend zijn, wanneer dan wel en wilt u die alsnog
aan ons toezenden? Zo neen, waarom niet?
Antwoord: Niet van toepassing.

Ad 11 Tover BV
Project: Snoezel
Subsidieverlening: €20.000
Subsidievaststelling: €20.000
Vraag 2: van onderstaande selectie subsidieverleningen ook de reden van toekenning en de te
behalen doelstellingen / prestaties willen verstrekken?
Antwoord: het haalbaarheidsonderzoek richt zich op de vraag of de innovatie die Tover wil
ontwikkelen, zijnde een combinatie van audiovisuele snoezel content met een verrijdbare
interactieve projector die op elk gewenst oppervlak kan schijnen en hiermee op zeer intuïtieve en
makkelijke wijze in te zetten is, haalbaar is. Snoezelen (ook wel zintuigactivering, gevoelsactiviteit,
primaire activering en sensomotorische stimulatie genaamd) is een interventie die veelvuldig en
succesvol (wereldwijd) wordt ingezet om de levenskwaliteit van mensen met (zeer) ernstige
verstandelijke beperkingen of gevorderde dementie te verhogen. Het projectvoorstel van Tover
draagt daarmee bij aan de doelstellingen van Gezonde mensen van de Regionale Economische
Agenda en past binnen een landelijke Kennis- en innovatie-Agenda (KIA). Het haalbaarheidsproject is
in voorbereiding op de ontwikkeling van een nieuw innovatief product en er is voldoende
vertrouwen in de technische en economische haalbaarheid. Het project heeft bij slagen daarnaast
ook een positief economisch effect in de provincie Utrecht. Van RVO is een positief advies
ontvangen, dat door de provincie is overgenomen.
Van de aanvrager wordt verwacht dat het haalbaarheidsonderzoek conform aanvraag wordt
uitgevoerd. Als realisatie-indicatoren zijn bij verlening opgelegd dat er een eindrapportage moet
worden opgesteld dat tenminste de resultaten bevat van het haalbaarheidsonderzoek en tevens een
Proof of Concept moet zijn ontwikkeld.
Vraag 3. Zijn van deze subsidieverleningen ook al bekend of de beoogde doelstellingen / prestaties
ook daadwerkelijk al zijn behaald? Zo nee, waarom niet:
Antwoord: Per 15 juni 2022 is de gereedmelding van Tover te ontvangen.
Vraag 4. Als de doelstellingen / prestaties nog niet bekend zijn, wanneer dan wel en wilt u die alsnog
aan ons toezenden? Zo neen, waarom niet?
Antwoord: Niet van toepassing.

Ad 12 Van Essen Consultancy
Project: Werkplezier
Subsidieverlening: €20.000
Subsidievaststelling: €20.000

Vraag 2: van onderstaande selectie subsidieverleningen ook de reden van toekenning en de te
behalen doelstellingen / prestaties willen verstrekken?
Antwoord: het haalbaarheidsonderzoek richt zich op de vraag of het haalbaar is om een innovatie op
softwaregebied te ontwikkelen die op basis van speech, voice and facial recognition en algoritmes
een risico-analyse maakt van de kans op uitval door een burn-out. Het projectvoorstel van Van Essen
Consultancy draagt daarmee bij aan de doelstellingen van Gezonde mensen van de Regionale
Economische Agenda en past binnen een landelijke Kennis- en innovatie-Agenda (KIA). Het
haalbaarheidsproject is in voorbereiding op de ontwikkeling van een nieuw innovatief product en er
is voldoende vertrouwen in de technische en economische haalbaarheid. Het project heeft bij slagen
daarnaast ook een positief economisch effect in de provincie Utrecht. Van RVO is een positief advies
ontvangen, dat door de provincie is overgenomen.
Van de aanvrager wordt verwacht dat het haalbaarheidsonderzoek conform aanvraag wordt
uitgevoerd. Als realisatie-indicator is bij verlening opgelegd dat er een eindrapportage opgesteld
waarin tenminste de resultaten zijn beschreven van het haalbaarheidsonderzoek.
Vraag 3. Zijn van deze subsidieverleningen ook al bekend of de beoogde doelstellingen / prestaties
ook daadwerkelijk al zijn behaald? Zo nee, waarom niet:
Antwoord: : Op 15 mei 2022 is door Van Essen Consultancy per mail verklaard dat de gesubsidieerde
activiteiten zijn verricht.

Vraag 4. Als de doelstellingen / prestaties nog niet bekend zijn, wanneer dan wel en wilt u die alsnog
aan ons toezenden? Zo neen, waarom niet?
Antwoord: Niet van toepassing.

Ad 13 Urgenda
Project: 101 hectare kruidenrijk grasland
Subsidieverlening: €13.899
Subsidievaststelling: €13.899
Vraag 2: van onderstaande selectie subsidieverleningen ook de reden van toekenning en de te
behalen doelstellingen / prestaties willen verstrekken?
Antwoord: de provincie wil natuurinclusieve landbouw stimuleren. Onze ambitie is 50%
natuurinclusieve bedrijven in 2030. Onze aanpak bestaat voor een groot deel door samenwerking
met Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur. Daarnaast stimuleren we ook andere projecten, o.a.
door gerichte openstellingen van POP3 en gerichte communicatie en voorlichtingsacties via LaMi. Het
Urgenda project bood een unieke kans om kruidenrijk grasland in de melkveehouderij onder de
aandacht te brengen vanwege de samenwerking met LTO Noord en de laagdrempelige toegang voor
boeren om mee te doen. De gevraagde activiteit hier was 101 hectare ingezaaid met kruidenrijk
grasmengsel en is succesvol uitgevoerd. Daarover is op de oude LaMi website gecommuniceerd.

Vraag 3. Zijn van deze subsidieverleningen ook al bekend of de beoogde doelstellingen / prestaties
ook daadwerkelijk al zijn behaald? Zo nee, waarom niet:
Antwoord: Project is gereed gemeld per 25 januari 2022

Vraag 4. Als de doelstellingen / prestaties nog niet bekend zijn, wanneer dan wel en wilt u die alsnog
aan ons toezenden? Zo neen, waarom niet?
Antwoord: Niet van toepassing.

Ad 14 Peopler.io
Project: haalbaarheidsstudie naar experimentele ontwikkeling van de virtuele HR videocoach
Subsidieverlening: €18.741,60
Subsidievaststelling: €18.741,60

Vraag 2: van onderstaande selectie subsidieverleningen ook de reden van toekenning en de te
behalen doelstellingen / prestaties willen verstrekken?
Antwoord: het haalbaarheidsonderzoek richt zich op de vraag of het haalbaar is om een platform
voor de arbeidsmarkt te ontwikkelen met de inzet van een persoonlijke video coach, waarbij de
beste adviezen en matches kunnen worden gemaakt op basis van algoritmen. Het projectvoorstel
van Peopler draagt daarmee bij aan de doelstellingen van Diensteninnovatie en slimme toepassing
van technologie van de Regionale Economische Agenda en past binnen een landelijke Kennis- en
innovatie-Agenda (KIA). Het haalbaarheidsproject is in voorbereiding op de ontwikkeling van een
nieuw innovatief product en er is voldoende vertrouwen in de technische en economische
haalbaarheid. Het project heeft bij slagen daarnaast ook een positief economisch effect in de
provincie Utrecht. Van RVO is een positief advies ontvangen, dat door de provincie is overgenomen.
Van de aanvrager wordt verwacht dat het haalbaarheidsonderzoek conform aanvraag wordt
uitgevoerd. Als realisatie-indicator is bij verlening opgelegd dat er een eindrapportage dient te
worden opgesteld waarin tenminste de resultaten zijn beschreven van het haalbaarheidsonderzoek.
Vraag 3. Zijn van deze subsidieverleningen ook al bekend of de beoogde doelstellingen / prestaties
ook daadwerkelijk al zijn behaald? Zo nee, waarom niet:
Antwoord: gezien de hoogte van de verleende subsidie (€ 18.741,60) is de subsidie aan Peopler
reeds bij verlening vastgesteld.
Vraag 4. Als de doelstellingen / prestaties nog niet bekend zijn, wanneer dan wel en wilt u die alsnog
aan ons toezenden? Zo neen, waarom niet?
Antwoord: Als de realisatie-indicatoren niet of deels zijn gerealiseerd zullen wij u hierover
informeren.

Ad 15 Stichting NMU
Project: Leren over warmte
Subsidieverlening: €114.453
Subsidievaststelling: Nog niet bekend
Vraag 2: van onderstaande selectie subsidieverleningen ook de reden van toekenning en de te
behalen doelstellingen / prestaties willen verstrekken?
Antwoord: om de provinciale doelstellingen te halen moeten in 2050 alle huizen duurzaam
verwarmd worden. Om deze warmtetransitie voor elkaar te krijgen is draagvlak en participatie van
bewoners nodig. Dit project draagt hieraan bij door projectleiders van energie coöperaties te trainen
en te begeleiden bij warmte projecten in de provincie Utrecht. Activiteiten gericht op
kennisoverdracht en professionalisering van energiecoöperaties zijn subsidiabele activiteiten onder
artikel 34 a van de UsET 2020 (https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR643957/1)
Met betrekking tot deze activiteiten hebben we de volgende realisatie-indicatoren vastgesteld in de
beschikking:
1. Tenminste 10 mensen die actief zijn bij bewoners-initiatieven voor warmteprojecten zijn
succesvol opgeleid tot coöperatief projectleider warmtetransitie;
2. Een Projectleiderspool Warmte is opgezet waar de opgeleide projectleiders op regelmatige
basis ervaringen en lessen delen en elkaar kunnen helpen;
3. Drie tot vier pilotprojecten van bewoners-initiatieven die zich bezighouden met een lokaal
warmteproject zijn ondersteund;
4. Ervaringen en lessen, worden op basis van 2 evaluatierondes, verwerkt tot documentatie als
afrondend studiemateriaal, gedeeld met andere energie-initiatieven en organisaties binnen
en buiten de provincie, onder meer in een Community of Practice.
Vraag 3. Zijn van deze subsidieverleningen ook al bekend of de beoogde doelstellingen / prestaties
ook daadwerkelijk al zijn behaald? Zo nee, waarom niet:
Antwoord: het project loopt nog tot 30 juni 2023. De tussenstand is dat er 14 deelnemers zijn voor
de opleiding (realisatie-indicator 1) en dat 7 van 10 cursusavonden zijn afgerond. De rest van de
cursusavonden worden dit jaar afgerond.
Na de trainingen wordt een projectleiderspool opgericht (realisatie-indicator 2). Binnenkort worden
de pilotprojecten van bewoners-initiatieven geselecteerd voor ondersteuning (realisatie-indicator 3).
De ervaringen en lessen worden pas aan het eind van het project (in 2023) verwerkt tot
documentatie voor nieuwe initiatieven (realisatie-indicator 4).
Vraag 4. Als de doelstellingen / prestaties nog niet bekend zijn, wanneer dan wel en wilt u die alsnog
aan ons toezenden? Zo neen, waarom niet?
Antwoord: Als de realisatie-indicatoren niet of deels zijn gerealiseerd zullen wij u hierover
informeren.

