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Uitgaande besluitpost

Geachte
Op 18 december 2017 hebben wij u een aanvullende subsidie verleent van maximaal € 1.500.000,voor het project Shared Smart Factory. Deze subsidie was aanvullend op de op subsidie van
€ 1.000.000,00 die wij u op 27 februari 2017 verleenden en de subsidie van € 1.000.000,00 die de
gemeente Emmen u op 21 december 2016 heeft verleend.
In de subsidie was aangegeven dat wij u de subsidie verleenden overeenkomstig de desbetreffende
bepalingen in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) EU (Nr. 651/2014) (PbEU L187/1).
Van deze subsidie dienen wij kennisgeving te doen aan de Europese Commissie.
Door een procedurele fout is deze kennisgeving helaas niet (binnen de hiervoor geldende termijn)
gedaan. Omdat wij niet het risico willen lopen dat de Europese commissie de kennisgeving niet
accepteert hebben wij besloten de beschikking van 18 december 2017 in te trekken en een nieuwe
beschikking te verlenen. De voorwaarden en de te leveren prestaties die aan deze nieuwe
beschikking zijn verbonden zijn gelijk gebleven op enkele actualisaties na.
Besluit:
1) De op 18 december 2017 verstrekte subsidie van maximaal € 1.500.000,00 wordt hierbij
ingetrokken
2) Wij verstrekken u een subsidie van maximaal € 1.500.000,00, onder dezelfde voorwaarden en te
leveren prestaties als de eerder verleende (en met deze beschikking ingetrokken) subsidie van 18
december 2017.
De subsidie wordt verleend op grond van de ASV 2017. De subsidie is aanvullend op de subsidie van
€ 1.000.000,00 die u op 27 februari 2017 (zaaknummer 2016004874) van ons hebt ontvangen. De
aanvraag die ter grondslag ligt aan deze subsidie hebben wij ook gebruikt als basis voor deze
subsidie.
Voor dit project is, behalve de door ons eerder verleende subsidie van € 1.000.000,00 en de
voorliggende subsidiebeschikking van € 1.500.000,00 door de gemeente Emmen op 21 december
2016 een subsidie van € 1.000.000,00 verleend. In totaal is voor dit project voor een bedrag van
€ 3.500.000,00 aan subsidie verleend.

Het project Shared Smart Factory past binnen de beleidsdoelstellingen van de
Economische Koers, van de Noordelijke Innovatieagenda, de Innovatiestrategie Noord-Nederland
(RIS3) en voldoet aan de doelstellingen in het kader van Vierkant voor Werk.
Bevoorschotting
U heeft inmiddels een eerste voorschot ontvangen van € 250.000,00.
Het verdere bevoorschottingsregiem zullen wij vaststellen aan de hand van de door u in te dienen
voortgangsrapportages.
De bevoorschotting vindt plaats op bankrekeningnummer IBAN NL 35 RABO 0108 236 099, onder
vermelding van subsidie Shared Smart Factory en het zaaknummer 201702686.
Prestatieverplichtingen
U dient conform uw aanvraag de volgende prestaties te behalen:
Realisatie van het project Shared Smart Factory, bestaande uit de volgende onderdelen:
1. De realisatie van een Shared Smart Factory, bestaande uit de zogenaamde Backbone en
diverse bewerking en assemblagelijnen.
2. De realisatie van de Smart Industry Incubator.
3. Projectmanagement en communicatie.
Het project moet uiterlijk 31 december 2019 zijn afgerond. Dit houdt in dat op deze datum alle
investeringen moeten zijn gedaan. De backbone van de Shared Smart Factory dient dan gereed en in
werking te zijn. Voor de bewerkings- en assemblagelijnen dienen tenminste 6 lijnen in werking zijn en
voor andere bedrijven moeten er voldoende mogelijkheden zijn om te kunnen testen. Ook dient de
Smart Industry Incubator goed te lopen zodat bedrijven snel gebruik kunnen maken van kennis en
kunde rondom het smart maken van producten en processen.
Gebruikerscomité
Om te garanderen dat Technologies Added B.V een open infrastructuur heeft dient het
gebruikersomité volledig in werking te zijn overeenkomstig het ‘Reglement van Raad van Advies
Technologies Added B.V., Smart Shared Factory , die als bijlage bij de mail van 15 februari 2017,
betreffende de financiële en inhoudelijke tweede voortgangsrapportage van het project Shared Smart
Factory’’ was toegevoegd.
Bevoorschotting en rapportageverplichtingen
- U dient voor 1 juli 2018 een inhoudelijke voortgangsrapportage met een vooruitblik voor het vervolg
van het project aan ons aan te leveren. Aan de hand van deze rapportages zal aan u een 3e
voorschot
worden verstrekt.
- U dient voor 1 januari 2019 een inhoudelijke en financiële voortgangrapportage aan ons aan
te leveren. Aan de hand van deze rapportage zal u een 4e voorschot worden verstrekt.
- U dient voor 1 juli 2019 een inhoudelijke voortgangrapportage aan ons aan te leveren.
De inhoudelijke rapportages bevatten behalve een verslag van de voortgang van het project ook een
monitoringsverslag van het aantal arbeidsplaatsen dat aan het project kan worden toegerekend.
Daarbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen directe en indirecte arbeidsplaatsen.
Voorwaarden en Verplichtingen
U stelt ons zo spoedig mogelijk op de hoogte van:
- relevante wijzigingen in de financiële en organisatorische verhouding met derden;
- wijzigingen van de statuten betreffende de vorm van de rechtspersoon, de persoon van de
bestuurder(s) en het doel van de rechtspersoon.
Indien u niet voldoet aan de meldingsplicht, kunnen wij dit besluit tot subsidieverlening in uw nadeel
wijzigen of intrekken en het uitbetaalde subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

Naast bovenstaande verplichtingen verzoeken wij u om in uw communicatie over de activiteit tot
uitdrukking te brengen dat deze mede mogelijk wordt gemaakt door de provincie Drenthe. Dit met
het oog op het informeren van de burgers over de besteding van belastinggelden.
Vaststelling
U moet uiterlijk 1 april 2020 een aanvraag tot subsidievaststelling indienen. Daarin moet u aantonen
dat de activiteiten genoemd onder de prestatieverplichtingen daadwerkelijk zijn uitgevoerd en dat de
prestaties zijn behaald. Dit doet u door middel van het overleggen van een activiteitenverslag. In het
activiteitenverslag dient u ook een monitoringsverslag over de effecten van het project op het gebied
van werkgelegenheid op te nemen.
Ook dient u een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten door
middel van een financieel verslag inclusief een accountantsverklaring bij de aanvraag tot vaststelling
te overleggen. De accountantsverklaring dient te voldoen aan het door de provincie Drenthe
vastgestelde controleprotocol. Dit kun u vinden op het digitale provinciale subsidieloket.
Het niet tijdig indienen van het verzoek tot vaststelling kan gevolgen hebben voor de hoogte waarop
de subsidie wordt vastgesteld. Als u geen verzoek tot vaststelling indient, stellen wij de subsidie
ambtshalve vast. Wij doen dat op grond van de informatie die wij op dat moment hebben, waardoor de
subsidie vaak lager of op nihil wordt vastgesteld.
Juridisch kader
Op dit besluit is de volgende wet- en regelgeving van toepassing:
- Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën
steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden
verklaard, Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV (PbEU L187/1));
- de Algemene wet bestuursrecht
- de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017
Staatssteun
Voor uw aanvraag hebben wij gekeken of er sprake is van staatssteun. Dit is bij u het geval, omdat uw
onderneming door middel van staatsmiddelen selectief wordt gesteund, en er door de
mogelijke ontwikkelingen van het project een verstoring van de interne markt kan zijn. Deze steun valt
onder de werking van de AGVV. In het bijzonder onder de vrijstellingscategorie ‘steun voor
innovatieclusters’ (hoofdstuk III, deel 3, artikel 27 AGVV). Alle opgevoerde kosten in de begroting
vallen onder in aanmerking komende kosten onder artikel 27 lid 5 of artikel 27 lid 8.
De verleende steun (in totaal € 3.500.000,00) voor dit project bedraagt minder dan de maximale
steunintensiteit van 50%, namelijk 38%.
Uw project voldoet aan de gestelde voorwaarden voor deze steun en aan de algemene bepalingen
van de AGVV. De te verlenen subsidie heeft een stimulerend effect in de zin van voornoemde
verordening van de Europese Commissie. Daarmee kan de subsidie geoorloofd worden verleend.
Wij geven van de verlening van deze subsidie, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de
AGVV, binnen 20 werkdagen na dagtekening van deze beschikking kennis aan de Europese
Commissie en publiceren deze beschikking op onze website. Voor de eerdere verlening van
€ 2.000.000,00 is en kennisgeving gedaan onder zaaknummer SA 48038.
Betaling van de subsidie sluiten wij uit, indien zou blijken dat de aan uw onderneming verleende steun
onrechtmatig is en onverenigbaar is verklaard met de interne markt.

Nadere informatie
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met
(0592)
.
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