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Behandeld door

Onderuerp: Verlening subsidie project Knowledge Transfer Med-foods

Geachte directie,
Op 7 oktober 202O ontvingen wij uw subsidieaanvraag voor het project Knowledge
Transfer Fresenius Kabi voor een subsidiebedrag van € 1.966.399,--. ln deze brief informeren wij u over ons besluit op uw aanvraag.
Naar aanleiding van uw aanvraag hebben wij op ambtelijk niveau een aantal keren
overleg met u gevoerd waarin u uw aanvraag, projectplan en begroting nader hebt
toegelicht. Op basis van dit overleg hebt u het projectplan en projectbegroting (ter verduidelijking van de beoogde prestaties, activiteiten en kostenramingen) op een aantal
punten aangepast en hebben wijop 16 december de definitieve versie ontvangen. ln
de definitieve versie van 16 december is uw kostenraming door de herberekening iets
hoger uitgevallen en heeft u met het oog op 50% subsidiering, rekening gehouden met
een hoger subsidiebedrag (€ 1.973.000,--). Omdat deze versie slechts dient ter verduidelijking van uw aanvraag van 7 oktober 2020 en niet ter herziening van die
aanvraag, hebben wij in onze besluitvorming het beoogde subsidiebedrag in het
projectplan van 16 december 2020 buiten beschouwing gelaten.

Besluit
Wij hebben besloten u een subsidie van maximaal € 1.966.399,-- te verlenen op grond
van de Algemene Subsidieverordening Drenthe 2017. ln het kader van onze kassiersfunctie verlenen wijdeze subsidie mede namens de gemeente Emmen. De gemeente
Emmen participeert voor een bedrag van € 500.000,-- in het verleende subsidiebedrag.
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Wijverlenen deze subsidie in het kader van het Ruimtelijk Economisch Programma
(REP) Drenthe. Uw project, gericht op de kennis- en vaardigheidsontwikkeling van de
huidige werknemers en nieuwe werknemers in het kader van de transitie van de productie op uw locatie (van productie van bloedtransfusiezakken naar klinische sondevoeding) past binnen de programmalijn 10 van het Uitvoeringskader REP, te weten
Arbeidspotentieel, dat voorziet in het stimuleren van sociale innovatie en HRM-beleid
en/of het bevorderen van de inzet en ontwikkeling van het menselijk kapitaal binnen
bedrijven en organisaties.

Voorschot
Wij hebben besloten u een voorschot te verstrekken van € 1.278.159,35, zijnde 65%
van de verleende subsidie. Dit voorschot maken wij binnen dertig dagen na dagtekening van deze brief over op
, onder vermelding van
het kenmerk van deze brief. Dit voorschot is gebaseerd op de uitgavenplanning uit uw
projectbegroting. Op basis van uw voortgangsrapportage over 2O21 kunt u, voor zover
u de uitgavenplanning hebt gerealiseerd, in aanmerking komen voor een tweede voorschot voor de uitvoering van uw project in 2O22 (zie ook paragraaf hieronder onder
kopje lusse ntijd se verantwoording).
Ove

rzicht

u itg

ave n pl a n n i ng/voorschotritm e
2020

2021

2022

545.444,44

2.545.777,78

869.777,78

Uitbetaling voorschoV subsidie (in
€)

1.278.159,35

294.959,85.

393279,80.

Basis uitbetaling

obv verlening

obv voortgangs-rapporlage 2021

obv vast-

Uitgavenplanning
conform project
plan (in €)

2023

totaal
3.946.000.--

1.966.399,---

stelling
subsidie
. dit betreffen maximale bedragen, uiteindelijke bedrag is afhankelijk van gerealiseerde kosten

Prestatieverpl ichti n gen
Bij het uitvoeren van de activiteiten bent u gebonden aan de volgende prestatieverplichtingen:

-

de door u voorgestelde activiteiten passen binnen het uitvoeringskader van REP;
voor deze subsidie moet u de volgende prestaties uitvoeren overeenkomstig uw
activiteitenplan:
o het opleiden van zittend personeel die een nieuwe functie gaat uitoefenen en
van nieuwe medewerkers die nog niet aan de benodigde kennis voldoen door:
. op- en omscholing van (tenminste) 93 werknemers (verschillende opleid ingsniveaus) via georganiseerde training en zelfstud ie;

,

o

kennis- en competentiebehoefte per werkplek te inventariseren en deze zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de landelijke crebo- en croho-normering;
. het opleidingstraject te laten verzorgen door eigen functie- en opleidingsexperts én onderwijskundig te laten ondersteunen door regionale kennis- en
ondenivijsinstellingen en zoveel mogelijk te organiseren via de (te ontwikkelen) bedrijfsschool;
het ontwikkelen van een bedrijfsschool in nauwe samenwerking met de regionale kennis- en ondenruijsinstellingen (zoals Drenthe College en NHL Stenden)
om toekomstige vraag naar goed gekwalificeerd personeel te borgen, hierbij
spant u zich in om:
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een meer duurzame relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven in de regro te
ontwikkelen;
bijte dragen aan de curricula-ontwikkeling van de ROC's;
bij te dragen aan de onderwijsontwikkeling op het thema Leven Lang Ontwikkelen;
actief kennis te delen over de wijze van samenwerking in de bedrijfsschool
zodat dit als voorbeeld kan dienen voor andere bedrijven (in de sector en/of
regio); in dat kader organiseert u in ieder geval één bijeenkomst waarin u
hierover kennis deelt met andere bedrijven, onderwijsinstellingen en over-

.
.
.

r
o

heden;

om de continuiïeit van de samenwerkende partijen in de bedrijfschool ook
na de projectperiode te borgen (bijvoorbeeld resulterend in een samen-

werkingsovereenkomst met kennisinstellingen en een aantal bedrijven);
actief aansluiting vinden bij bestaande en/of nieuwe innovatieclusters voor ontwikkeling en transitie op het gebied van 'Life Sciences en Health', 'Smart
lndustry' en'Chemie' binnen de regionale en Noord-Nederlandse kennis-

economie door:
. de mogelijkheden van duurzame samenwerking in regionale (NoordNederlandse) innovatieclusters te verkennen en over de uitkomsten hiervan
uiterlijk vóór 15 oktober 2021 in de 1e voortgangsrapportage te rapporteren;
de projectactiviteiten starten op 13 oktober 2020 en worden uitgevoerd uiterlijk op
31 december 2022; indien hierin wijzigingen plaatsvinden, dient u dit bij ons aan te
geven.
Ove rzicht pre statie s/be groti ng/su bsi d i e

Prestaties

1.

Op- en omscholing 93
werknemers

2.

Ontwikkeling en uifuoering
bedrijfschool

3.

Verkenning aansluiting regionale kenniseconomie

Totale kosten
uit begroting

Verleend
Subsidiebedrag provincie

Verleend subsidiebedrag namens gemeentê
Emmen

€3.946.000,-

€ í.466.399,--

€ 500.000,-

Tussentijdse verantwoordi ng
U levert vóór 15 oktober 2021 en 15 oktober 2022 een tussentijdse voortgangsrapportage. ln deze rapportages doet u inhoudelijk verslag van de voortgang van de activiteiten en geeft u de reeds gerealiseerde kosten weer en een zo nauwkeurig mogelijke
inschatting van de resterende nog te realiseren kosten, gespecificeerd naar jaar. Deze
wijze van tussentijdse kostenverantwoording hangt samen met de wijze waarop wij de
lastneming van subsidies in onze meerjarige financiële administratie dienen te verwerken en te verantwoorden (zie paragraaf hieronder over lastneming subsidies).
Uw tussentijdse rapportages geven in ieder geval inzicht in:
- de totaal gerealiseerde kosten en indicatie van de resterende te realiseren kosten
voor het boekjaar;
- aard, inhoud en voortgang van de reeds verrichte activiteiten per prestatieonderdeel;

-

(bijgestelde) planning voor resterende deel project;
eventuele knelpunten voor uitvoering project.
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Wijwijzen u erop dat u in uw rapportages eventuele afwijkingen ten aanzien van de
uitgavenplanning zoals aangegeven in uw aanvraag (en hierboven in het Overzicht
uitgavenplanning/voorschotritme) expliciet dient te benoemen. ln geval uit de rapportages blijkt dat u minder uitgaven hebt gedaan dan voorzien in de uitgavenplanning,
kan dit consequenties hebben voor de hoogte van het volgend uit te betalen voorschot.
Graag nemen wij uw uitnodiging aan om naast de jaarlijkse rapportageplicht, ons en
de andere betrokkenen in het project (zoals gemeente Emmen, Drenthe College en
NHL Stenden) ook via halfjaarlijkse overlegsessies mee te nemen in de voortgang van
de activiteiten.

Lastneming subsidies
Conform lastneming subsidies van het Besluit, begroting en verantwoording (BBV)
verlenen wij deze subsidie voor de jaren 202O, 2021 en 2022. ln het kader van het
BW administreren wij voor jaren 2O20 en 2021 een subsidielastneming van
€ 1 .534.606,48 en voor 2022 € 431 .792,52.
Ove rzicht I a stne m i ng subsldies
2020 en2021

2022

Lasten project

€3.09',1.222,22

€ 869.777,79

Lastneming subsidie

€ 1.534.606,48

c

Bijdrage Emmen

€ 390.207,30

€ 1.144.399,18

431.792,52

€.109.792,52
€ 321.999,82

Totaal
€ 3.961.000,01

€ 1.966.399,-€ 500.000,--

Projectadministratie
ln het kader van de verantwoording van de subsidie dient u een administratie te voeren waaruit in ieder geval de volgende zaken op duidelijke wijze zijn af te leiden:
- de totale projectkosten;
- de aard, inhoud en voortgang van de verrichte werkzaamheden;
- het aantal uren dat per persoon is besteed aan activiteiten die voor subsidie in
aanmerking komen;
- het aantal eenheden per kostendrager die voor subsidie in aanmerking komen;
- de specifiek ten behoeve van de activiteiten gemaakte en betaalde kosten.
U bewaart de uitgevoerde administratie en stukken die betrekking hebben op de besteding van de subsidie en de uitvoering van de activiteiten tot zeven jaren nadat de
activiteiten zijn u itgevoerd.
Aanvullend verzoek
Wijverzoeken wij u om in uw communicatie over de activiteiten tot uitdrukking te brengen dat deze mede mogelijk wordgn gemaakt door de provincie Drenthe. Dit met het
oog op het informeren van de burgers over de besteding van belastinggelden.
Meldingsplicht
Als blijkt dat u de gesubsidieerde activiteiten niet zult uitvoeren of dat u niet aan alle
verplichtingen zult voldoen, stelt u ons daarvan direct schriftelijk of per mail op de
hoogte.
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Daarnaast stelt u 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.

-

lndien 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.

Vaststelling van uw subsidie
U levert binnen dertien weken nadat de activiteiten zijn uitgevoerd, maar uiterlijk op I
april2023 een verzoek tot vaststelling in.
ln het verzoek tot vaststelling toont u aan dat de activiteiten zijn verricht en dat aan de
opgelegde prestatieverplichtingen is voldaan. Het verzoek tot vaststelling bevat in ieder geval een activiteitenverslag en een financieel verslag (zie ook paragraaf onder
kopje Ra p portage pl icht).
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. U ontvangt binnen 22 weken na ontvangst van uw verzoek tot vaststelling
onze beslissing hierop.
Het verzoek tot vaststelling kunt u per e-mail toesturen naar post@drenthe.nl of per
post naar het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, ter attentie van team
Subsidies en lnkoop, Postbus 122,9400 AC Assen.

Juridisch kader
Op dit besluit is de volgende wet- en regelgeving van toepassing:
Verordening (EU) Nr. 651/20í4 van de Commissie van 17 juni2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag
met de interne markt verenigbaar worden verklaard, Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGW (PbEU L18711))
de Algemene wet bestuursrecht
de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017

-

-

Staatssteun
Er is sprake van staatssteun. Deze steun valt onder de werking van de Verordenrng
(EU) Nr.651 12014 (PbEU 2014, L1B7) van de Commissie van 17 juni 2014 (Algemene
Groepsvrijstellingsverordening of AGW). De aanvraag voldoet aan Hoofdstuk lll, Deel
5, artikel 31 van de AGW en aan alle overige bepalingen van deze verordening. De te
verlenen subsidie heeft een stimulerend effect in de zin van voornoemde verordening
van de Europese Commissie.
De volgende kosten komen in aanmerking voor steun. Personeelskosten van de opleiders, voor de uren dat de opleiders aan de opleiding deelnemen. Rechtstreeks met
het opleidingsproject verband houdende operationele kosten van opleiders en deelnemers aan de opleiding, zoals reiskosten, accommodatiekosten, materiaal en
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benodigdheden die rechtstreeks met het project verband houden, de afschrijving van
werktuigen en uitrusting voor zover deze uitsluitend voor het opleidingsproject worden
gebruikt. Verder komen de kosten van adviesdiensten met betrekking tot het opleidingsproject en de personeelskosten van de deelnemers aan de opleiding en algemene indirecte kosten (administratieve kosten, huur, algemene vaste kosten), voor de
uren dat de deelnemers de opleiding bijwonen in aanmerking voor steun op grond van
artikel 31 van de AGW.
Uit de projectbegroting volgt dat alle kosten, met een totale hoogte van € 3.946.000,-onder de hiervoor genoemde voor steun in aanmerking komende kosten vallen. De
steunintensiteit mag echter maximaal 50% van de in aanmerking komende kosten bedragen. Met de subsidieverlening van € 1.966.399,-- overschrijdt de subsidie daarmee
niet de geoorloofde steunintensiteit.

Wij geven van de verlening van deze subsidie, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de AGW, binnen 20 werkdagen na het verzenden van deze beschikking
kennis aan de Europese Commissie en publiceren deze beschikking op onze website.
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
telefoonnummer
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter

secretaris

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van
verzending ervan, hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van
Gedeputeerde Staten van Drenthe. De dag van verzending is de dagtekening van het
besluit. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift verwijzen wij u
naar www. provi ncie. d renthe. n l/bezwaarproced u re

Afschrift aan het college van Burgemeester en Wethouders van Emmen,
Postbus 30001, 7800 RA Emmen

