Beschikbaar budget regeling 3.3, 3.4 en 3.5
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Regeling

3.3 Grote R&D

Overijssel
Algemene
Innovatie

Overijssel
Algemene
Innovatie

Overijssel
Koolstofarme
Innovatie

Overijssel
Koolstofarme
Innovatie

Gelderland
Algemene
Innovatie

Gelderland
Algemene
Innovatie

Gelderland
Koolstofarme
Innovatie

Gelderland
Koolstofarme
Innovatie

Plafond

Verleend

Plafond

Verleend

Plafond

Verleend

Plafond

Verleend

€ 5.400.000

€ 4.267.228

€ 2.400.000

€0

€ 8.000.000

€ 1.916.274

€ 4.500.000

€0

€ 600.000

€0

€ 1.000.000

€0

€ 1.800.000

€0

€ 1.200.000

€0

€ 500.000

€ 157.881

€ 600.000

€0

€ 1.000.000

€ 298.794

€ 1.500.000

€ 410.615

samenwerkingsprojecten
3.4 Stimuleren
proeftuinen
3.5 Stimuleren clusteren netwerkactiviteiten
Procedure
De genoemde regelingen zijn opengesteld tot en met 28 februari 2019. Voor alle openstaande subsidieregelingen geldt het “first come - first serve” principe.
Beschikbaarheid budget
Groen:
Oranje:

er is ruimte binnen de regeling, u kunt uw aanvraag indienen;
er is mogelijk ruimte binnen de regeling, indien op dit moment alle ingediende aanvragen zouden worden toegekend wordt het beschikbare budget van de
subsidieregeling overschreden. De verwachting is echter dat, om diverse redenen, reeds ingediende aanvragen nog kunnen afvallen. Hierdoor komt er budget
vrij waardoor later ingediende aanvragen alsnog voor subsidie in aanmerking zouden kunnen komen;

Rood:

er is geen ruimte meer binnen de regeling, advies is om niet meer in te dienen;

Grijs:

de regeling is gesloten.

Toelichting

Voor alle regelingen bestaat er nog ruimte voor het indienen van uw aanvraag, voor de regelingen 3.5 Stimuleren cluster- en netwerkactiviteiten en 3.3 Grote R&D
samenwerkingsprojecten voor Overijssel en Gelderland, geldt dat indien daar alle ingediende aanvragen zouden worden toegekend, het beschikbare budget van de
subsidieregeling wordt overschreden. De verwachting is echter dat, om diverse redenen, reeds ingediende aanvragen nog kunnen afvallen. Hierdoor komt er budget vrij
waardoor later ingediende aanvragen alsnog voor subsidie in aanmerking zouden kunnen komen.
* Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

