Grote R&D-samenwerkingsprojecten:
Circulaire economie 3.3 - 2017
Welke activiteiten en subsidie:
Subsidie kan worden verleend voor activiteiten die zijn gericht op koolstofarme
innovatie die betrekking hebben op een circulaire economie. In een circulaire economie
staat het hergebruik van producten en grondstoffen centraal en worden afval en
schadelijke emissies naar bodem, water en lucht zoveel mogelijk voorkomen doordat
grondstoffen langer in de keten blijven. De activiteiten moeten bestaan uit
experimentele

ontwikkeling

of

uit

industrieel

onderzoek

in

combinatie

met

experimentele ontwikkeling. Deze activiteiten zijn gericht op de S3-sector Energie en
Milieutechnologie, inclusief biobased economy, al dan niet in combinatie met een
andere S3-sector of ondersteunende sector. Subsidie kan worden verleend aan
tenminste twee of meer van elkaar onafhankelijke samenwerkende instanties, waarvan
ten minste één MKB-onderneming die ten minste 35% van de kosten maakt. Een subsidie
bedraagt

minimaal

€

250.000,--

en

maximaal

€

2.000.000,--,

waarbij

het

subsidiepercentage maximaal 50% van de subsidiabele kosten is als de aanvrager een
MKB-onderneming of kennisinstelling is. Het subsidiepercentage is maximaal 40% van de
subsidiabele kosten als de aanvrager geen MKB-onderneming of kennisinstelling is.

Beoordeling en subsidiëring:
Subsidieaanvragen worden na ontvangst beoordeeld op compleetheid. Als aanvragen
compleet zijn worden ze financieel/juridisch en inhoudelijk beoordeeld. Inhoudelijke
toetsing vindt plaats op basis van de vijf onderstaande beoordelingscriteria die nader
uitgewerkt zijn in de beleidsregel én in het format projectplan.
1. de mate waarin de aanvraag past binnen de doelstellingen van het Operationeel
Programma;
2. de mate van innovativiteit;
3. de kwaliteit van de businesscase;
4. de kwaliteit van de aanvraag;
5. de mate waarin deze bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Een aanvraag moet in ieder geval 70 van de maximale 100 punten halen om voor
subsidie in aanmerking te komen én ten minste 70% van het maximaal aantal te behalen
punten voor de beoordelingscriteria “Bijdrage aan het Operationeel Programma” (1) en
“Kwaliteit van de businesscase” (3).
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Alle aanvragen die in voldoende mate scoren op de beoordelingscriteria worden
gerangschikt op kwaliteit waarbij alleen de best scorende projecten die binnen de
beschikbare middelen passen worden gesubsidieerd.

Belangrijkste bepalingen:
-

Bij iedere subsidieaanvraag moet tenminste 25% van de activiteiten bestaan uit
experimentele ontwikkeling.

-

Een aanvraag met alle benodigde documenten moet ingediend zijn vóór 21 juni
2017. Dit is de sluitingsdatum van deze openstelling. Aanvragen die op de
sluitingsdatum incompleet zijn, worden niet verder in behandeling genomen.

-

Dient u de aanvraag vóór 7 juni 2017 in, dan ontvangt u een terugkoppeling over de
compleetheid van uw aanvraag. U kunt dan nog tijdig voor de sluitingsdatum van
de openstelling de ontbrekende gegevens en bescheiden indienen.

-

Kosten mogen níet gemaakt worden vóór indiening van de subsidieaanvraag.

-

Met uitzondering van kosten die gemaakt worden voor het opstellen van het
verzoek tot vaststelling mogen kosten níet gemaakt en betaald worden ná de
einddatum van een project.

-

Geen van de samenwerkende projectpartners mag meer dan 70% van de kosten
maken en betalen.

-

De samenwerking tussen de instanties dient geformaliseerd te zijn in één
overeenkomst waaruit blijkt dat de partijen voor eigen rekening en risico
gezamenlijk samenwerken.

-

Met uitzondering van kennisinstellingen mag een instantie slechts 1 maal subsidie
ontvangen vanuit deze regeling.

Proces:
Na indiening van uw aanvraag streeft de managementautoriteit ernaar de beoordeling
op compleetheid binnen één week uit te voeren. Indien de aanvraag compleet is,
wordt

deze

beoordeling

inhoudelijk
wordt

en

financieel/juridisch

uitgevoerd

door

de

beoordeeld.

De

inhoudelijke

deskundigencommissie

van

de

managementautoriteit Oost-Nederland. De deskundigencommissie komt ongeveer zes
keer per jaar samen. De deskundigen krijgen ruim zes weken vóór de vergadering de
documenten

toegestuurd.

Indien

de

financieel/juridische

beoordeling

en

de

deskundigenbeoordeling zijn afgerond, worden de aanvragen ter besluitvorming
voorgeleid aan de managementautoriteit (Gedeputeerde Staten van Gelderland). Ook
dit traject neemt meerdere weken in beslag. Hierna wordt een beschikking afgegeven.
De aanvraagprocedure neemt maximaal zes maanden in beslag.

Openstelling:
Voor deze openstelling is in Gelderland en Overijssel in totaal een bedrag van
€ 8.000.000’-- beschikbaar gesteld. De beschikbare middelen worden verdeeld volgens
het tenderprincipe. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 15 april 2017 tot en met
20 juni 2017.
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