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Geachte heer Hengeveld,
Nee
Op 15 mei 2014 ontvingen wij uw subsidieaanvraag voor het project World Class Composites
Solutions. Wij hebben uw aanvraag beoordeeld. In deze brief informeren wij u over ons besluit op uw
aanvraag.
Met betrekking tot de aanvraag Ruimtelijk Economische Programma (REP-SNN) heeft het
Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) u op 10 december 2014 een
subsidieverleningbeschikking (R004) gestuurd. Steunend op deze beschikking doen wij u onze
beschikking toekomen ten aanzien van de REP-cofinanciering door de provincie Drenthe.
Beoordeling aanvraag:
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Algemene
subsidieverordening Drenthe (ASV 2012), het Kader voor Economische Investeringen( KEI) en het
uitvoeringskader Ruimtelijk Economisch Programma.
Daarnaast heeft wat betreft staatssteunaspecten toetsing plaatsgevonden aan de Algemene
Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) Verordening EU (Nr 651/2014) PB EU L 187.
Wij zijn op basis van deze toetsen tot het oordeel gekomen dat de aanvraag met de bijbehorende
toelichting en het stimulerende effect van de subsidie voldoet aan Hoofdstuk III, artikel 25 van de
AGVV en alle overige voorwaarden van deze verordening.
De activiteiten binnen de 8 werkpakketten betreffen industrieel onderzoek en experimentele
ontwikkeling zoals bedoeld in artikel 25 van de AGVV. U hebt aangegeven dat de kosten voor deze
activiteiten conform tabel Omnibus Decentraal Regeling (ODR) module 1, bijlage 2, behorende bij
voornoemde subsidieverleningbeschikking van het SNN van 10 december 2014 worden gerealiseerd.
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De ODR is voor wat betreft definities, toegestane steuncategorieën en –percentages, en in
aanmerking komende kosten gelijkluidend aan de AGVV.
De activiteiten binnen de drie innovatie-ecosysteem werkpakketten betreffen niet-economische
activiteiten zodat de verstrekking van subsidie voor die activiteiten niet is aan te merken als
staatssteun.
- de aanvraag voldoet overigens aan de regels van de Awb en de ASV.
Besluit:
Deze beoordeling heeft geleid tot het besluit dat wij u een incidentele subsidie verlenen van maximaal
€ 527.383,22 in de subsidiabele projectkosten van € 11.685.661,15.
Wij geven van de verlening van deze subsidie, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de
AGVV, kennis aan de Europese Commissie. Ook dienen wij deze beschikking op onze website te
publiceren.
Betaling van de subsidie sluiten wij uit indien zou blijken dat steun, verleend aan uw onderneming,
onrechtmatig en onverenigbaar is verklaard met de interne markt.
In de bijlage wordt aangegeven aan welke verplichtingen en voorwaarden u dient te voldoen.
Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van uw project.
Hebt u nog vragen over deze brief, neemt u dan contact op met mevrouw A. Bouw.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van deze
beschikking een bezwaarschrift indienen bij het college van gedeputeerde staten van Drenthe. Voor
meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen wij u naar
http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften/.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

mevrouw ing. I.J. Schotanus,
Teamleider team Subsidies
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Bijlage

Project World Class Composites Solutions
Aan deze subsidieverlening verbinden wij de volgende voorschriften:
Start project activiteiten: 15 mei 2014
Einddatum project: 31 december 2018
1.

Omschrijving activiteiten/prestaties:

Het project wordt uitgevoerd overeenkomstig het door u ingediende projectplan gedateerd
28 juli 2014.
Het project World Class Composites Solutions bestaat uit 8 werkpakketten die zijn opgehangen onder
twee pilaren ofwel programmalijnen die elkaar versterken.
Pilaar 1: Onderzoek/ontwikkeling innovatieve toepassingen en technieken lichtgewicht materialen

Activiteiten in deze pilaar richten zich op onderzoek en ontwikkeling van innovatieve toepassingen en
technieken gericht op composieten of andere lichtgewicht materialen. Hierbij moet worden gedacht
aan automatisering van handmatige lastechnieken, innovatie van lastechnieken om sneller en grotere
delen te kunnen lassen en een nieuwe (instrumentele) methode van productiecontrole, door het
toepassen van sensor- en meetmethodes voor magneetveldsterkte (productiecontrole).
Pilaar 2: Slimme en geavanceerde productieprocessen (Smart Factory 2)
Activiteiten onder deze programmalijn richten zich op de ontwikkeling van ‘slimme’ en geavanceerde
productieprocessen, waardoor kwalitatief hoogwaardige producten tegen lage kosten kunnen worden
ontwikkeld. Hierbij moet worden gedacht aan de ontwikkeling van nieuwe software en innovatieve
methodieken binnen de productieprocessen met het doel deze processen effectiever en efficiënter te
laten verlopen. Voor deze procesoptimalisatie/-innovatie wordt gebruik gemaakt van hoogwaardige
ICT-oplossingen. Voor dit onderdeel wordt voortgebouwd op de resultaten van het Smart Factory
project, waarin al is gewerkt aan een prototype-ontwikkeling van dergelijke concepten.
In het project zijn 8 werkpakketten * en 3 innovatie-ecosysteem werkpakketten gedefinieerd te weten:
Werkpakket 1: Ontwikkelen ultrasoon fiber placement cel
Werkpakket 2: Snel lassen van grote lengtes
Werkpakket 3: Modelvorming voor versnelling kwalificatieproces
Werkpakket 4: Sensor en methode voor meten van magneetveldsterkte
Werkpakket 5: Initialisatiefase Manufacturing Execution System (MES)
Werkpakket 7: Informatiebeveiliging
Werkpakket 8: Optimale inrichting nieuwe bewerkingseenheden
Werkpakket 10: Van productmeting naar procesmeting: het voorspellen van productkwaliteit
innovatie-ecosysteem werkpakketten:
Business Development
Uitspinnen Kennis en Kunde
Human Capital
*Niet alle werkpakketten (WP’s) zijn in dit project opgenomen, vandaar dat WP 6 en 9 ontbreken.
Deze vallen buiten de kaders van het project.
Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201401341 te vermelden.
73060038/01/442150 (1)

Indicatoren
Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
7
Aantal ondernemingen dat subsidie ontvangt
7
Aantal nieuwe onderzoekers bij ondersteunde onderzoeksinstellingen
1
Aantal ondernemingen dat samenwerkt met ondersteunde onderzoeksinstellingen*
4
Aantal kennisuitwisselingstrajecten tussen bedrijven en kennisinstellingen **
1
Aantal ondersteunde innovatietrajecten **
1
Aantal samenwerkingsprojecten tussen bedrijven en onderwijsinstellingen **
1
Aantal fte’s bij Fokker
behoud van het aantal fte’s
of een toename daarvan
*TNO, RUG en TUD zijn aangemerkt als onderzoeksinstelling
** Deze indicator kan een waarde hebben van 0 of 1 (wel/niet van toepassing)

Outputindicatoren ecosysteem
A.
Business Development
Aantal georganiseerde bijeenkomsten
Aantal (unieke) bedrijven dat een bijeenkomst bezoekt
Aantal benaderde bedrijven voor participatie WCCS/Crossovers
Aantal ontwikkelde crossover projecten

4-8
15
30
4-6

B.
Uitspinnen Kennis en Kunde
Aantal georganiseerde bijeenkomsten
Aantal (unieke) bedrijven dat een bijeenkomst bezoekt
Aantal cases waarin uitgespinde kennis wordt toegepast (bestaande bedrijven)

8-10
12
5

C.
Human Capital
Aantal gastlessen
Aantal ontwikkelde minoren
Aantal nieuw ingerichte afstudeervarianten
Aantal deelnemende bedrijven aan facility sharing voor onderwijsdoeleinden
Aantal nieuw gerealiseerde stage- en afstudeerplaatsen

35
2
2
10
25

Wij hebben de formulering van deze prestaties/indicatoren onder andere gebaseerd op uw aanvraag.
2. Verantwoording en voortgang
U meldt ons direct schriftelijk als:
- de activiteiten geen doorgang vinden;
- vertraging optreedt in de uitvoering;
- wijzigingen ontstaan in de prestaties;
- u afwijkt van deze beschikking.
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3. Voorwaarden Verordening REP-SNN
De algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden zoals vermeld in de Verordening REP-SNN
subsidieverleningbeschikking (projectnummer R004) met bijlagen, projectgegevens en voorwaarden
voor projecten uitgevoerd in het kader van de Verordening REP-SNN zijn van toepassing op deze
subsidieverlening. Wij wijzen u in het bijzonder op de Aanvullende voorwaarde sub 3. De daar
bedoelde maximale steunruimte in de ODR-tabel komt overeen met de in artikel 25 van de AGVV
genoemde maxima. Na afloop van het project dient deze tabel opnieuw vastgesteld te worden op
basis van de daadwerkelijk gerealiseerde kosten. Hiermee wordt getoetst of de definitief vast te
stellen bijdrage binnen de maximale staatssteunruimte valt.
4. Voortgangsrapportages
U moet jaarlijks conform de Verordening REP-SNN, een inhoudelijke en financiële
voortgangsrapportage over de voorgaande periode indienen bij het SNN, beginnend per
1 februari 2016.
Een afschrift hiervan moet u indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, t.a.v.
mevrouw A. Bouw, team Subsidies. Daarnaast moet u jaarlijks beginnend per 1 februari 2016 ook
een voortgangsrapportage op basis van de outcome resultaten ecosysteem van de werkpakketten bij
ons indienen.
Het niet of niet tijdig indienen van de voortgangsrapportage kan leiden tot het stopzetten of verlagen
van de bevoorschotting.
5. Publiciteitsvereiste
In externe communicatie over de activiteiten/producten van de instelling moet vermeld worden, dat de
activiteiten/producten mede mogelijk gemaakt zijn door subsidie van de provincie Drenthe.
6. Bevoorschotting
U kunt een voorschotverzoek van 30% voor het verleende subsidiebedrag indienen, nadat wij van u
het volgende hebben ontvangen:
- een afschrift van de 1e voorschotbeschikking van het SNN.
Vervolgens kan op schriftelijk verzoek een voorschot van 30% verleend en betaalbaar worden gesteld
als 30% van de subsidiabele projectkosten werkelijk zijn gemaakt en betaald.
De bevoorschotting gaat tot maximaal 80% van de verleende subsidie. In uitzonderingsgevallen kan
tot 90% worden bevoorschot. Zie hiervoor de voorwaarden van de Verordening REP-SNN.
7. Aanvraag tot vaststelling
U moet voor 1 april 2019 een aanvraag tot subsidievaststelling indienen.
Deze aanvraag gaat vergezeld van:
a. een financieel eindverslag. Hierin moet uitsplitsing van de kosten plaatsvinden
conform de door u bij de aanvraag ingediende begroting;
b. bewijsmateriaal dat aan de verplichting van het publiciteitsvereiste van de provincie
Drenthe is voldaan;
c. een inhoudelijk eindverslag. Dit bevat in ieder geval:
een verslag van de uitgevoerde activiteiten/(output)/indicatoren dat tevens inzicht biedt in de mate
waarin prestaties zijn geleverd en de beoogde effecten zijn gerealiseerd.
De UO-SNN kan u vragen om, bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie, een separate
accountantsverklaring, conform het daarvoor voorgeschreven model, te overleggen. Wanneer hier
sprake van is, dient u ook een kopie hiervan bij ons te overleggen.
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8. Vaststelling provinciale subsidie
De provinciale subsidie wordt pas vastgesteld, nadat het SNN de subsidie van het REP-SNNproject
heeft vastgesteld.
9. Vaststelling subsidie bij minder presteren/lager kosten/hogere inkomsten
Afgerekend wordt op basis van de behaalde prestaties/resultaten in samenhang met de werkelijke
kosten en uitgaven, rekening houdend met het maximale subsidiebedrag. Indien de prestaties niet of
niet geheel zijn gerealiseerd of de kosten lager blijken te zijn of de inkomsten hoger dan nu voorzien,
zullen wij het subsidiebedrag naar rato verminderen.
10. Sanctie
Het niet nakomen van vorenstaande verplichtingen en overige verplichtingen volgens de ASV Drenthe
en de Awb kan er toe leiden dat de subsidie lager wordt vastgesteld.
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