
 

 
 
Provinciaal blad van Noord-Brabant 
 

ISSN: 0920-1408 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Derde wijzigingsregeling Subsidieregeling cofinanciering Europese 

programma’s 2014-2020 Noord-Brabant  

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

 

Nummer 

141/15 

Bijlage(n) 

-- 

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant; 

 

Overwegende dat in de eerste openstelling van paragraaf 2, Versterking 

innovatiesysteem, van de Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-

Nederland 2014-2020, van 1 april 2015 tot en met 30 april 2015, 9 projecten 

voldeden aan de inhoudelijke vereisten en aldus zijn gerangschikt door 

Deskundigencommissie, waarvan Brabantse projecten meer dan evenredig deel 

uitmaken; 

 

Overwegende dat de cofinanciering van het Rijk die op grond van artikel 

5.3.2, eerste lid, onder c, van de Regeling Europese EZ-subsidies, beschikbaar 

is voor projecten die bijdragen  aan de realisatie van het Rijksbeleid op het 

gebied van innovatie of koolstofarme economie, beschikbaar is naast het in de 

Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 

gestelde subsidieplafond waardoor buiten verwachting alle 9 gerangschikte 

projecten vanuit de Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 

2014-2020 gesubsidieerd kunnen worden; 

 

Overwegende dat hierdoor eenmalig de provinciale cofinanciering die voor de 

eerste openstelling beschikbaar was gesteld niet toereikend is voor de 

gerangschikte projecten die tevens voldoen aan de vereisten om voor 

provinciale cofinanciering in aanmerking te komen; 

 

Overwegende dat het wenselijk is de in het bestuursakkoord 2015 benoemde 

speerpunten op het gebied van biobased economy en duurzame landbouw met 

kracht te bevorderen;  

 

Overwegende dat op 18 juli 2015 paragraaf 2 Cofinanciering Europese 

Programma’s is toegevoegd voor het aanvragen van provinciale cofinanciering 

op Europese subsidie in het kader van Interreg VA; 
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Overwegende dat in de aanvraag om Europese subsidie de financiële bijdrage 

van de partners onvoldoende duidelijk wordt weergegeven en deze gegevens 

voor de beoordeling van een aanvraag om provinciale cofinanciering van 

belang zijn en derhalve opgenomen dienen te worden in de regeling;  
 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:  

 

Artikel I Wijzigingen 

De Subsidieregeling cofinanciering Europese programma’s 2014-2020 Noord-

Brabant wordt als volgt gewijzigd: 

A. Artikel 1.9 komt te luiden: 

Artikel 1.9 Vereisten subsidieaanvraag 

1. Subsidieaanvragen voor subsidies als bedoeld in artikel 1.4, onder a en 

b worden ingediend binnen de tenderperiode van: 

a. 1 april 2015 tot en met 30 april 2015; 

b. 1 november 2015 tot en met 29 februari 2016. 

2. Subsidieaanvragen voor subsidies als bedoeld in artikel 1.4, onder c en 

d, worden ingediend binnen de tenderperiode van 1 oktober tot en met 30 

november 2015. 

  

B. Artikel 1.10 komt te luiden: 

Artikel 1.10 Subsidieplafond 

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor de tenderperiode 

genoemd in: 

a. artikel 1.9, eerste lid, onder a, voor subsidies als bedoeld in artikel 1.4, 

onder a, vast op € 3.927.000; 
b. artikel 1.9, eerste lid, onder a, voor subsidies als bedoeld in artikel 1.4, 

onder b, vast op € 1.000.000; 
c. artikel 1.9, eerste lid, onder b, voor subsidies als bedoeld in artikel 1.4, 

onder a, vast op € 4.000.000; 
d. artikel 1.9, eerste lid, onder b, voor subsidies als bedoeld in artikel 1.4, 

onder b, vast op € 871.000; 
e. artikel 1.9, tweede lid, voor subsidies als bedoeld in artikel 1.4, onder 

c, vast op € 2.000.000; 
f. artikel 1.9, tweede lid, voor subsidies als bedoeld in artikel 1.4, onder 

d, vast op € 4.000.000. 
 

C. Artikel 2.5, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 

1. Onderdeel e komt te luiden:; 

e. de resultaten van het project op grond van de outputindicatoren van 

het subsidieprogramma waarvoor Europese subsidie is gevraagd als 

bedoeld onder a, hebben relevante betekenis voor de provincie Noord-

Brabant; 

 

2. onderdeel f komt te luiden: 

f. aan het project liggen ten grondslag: 
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a. een definitief projectvoorstel zoals dit bij de aanvraag om 

Europese subsidie is of wordt ingediend; 

b. een sluitend financieringsplan waarin ten minste de herkomst 

van alle financiële middelen is aangegeven.  

 

  

Artikel II Inwerkingtreding 

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van 

uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst met dien verstande 

dat: 

a. de wijziging onder A, artikel 1.9, eerste lid, onder b, terug werkt tot 23 

september 2015;  

b. de wijziging onder B, artikel 1.10 eerste lid, onder a, terug werkt tot 26 

maart 2015; en  

c. de wijzigingen onder C terugwerken tot 18 juli 2015. 

 

Artikel III Citeertitel 

Deze regeling wordt aangehaald als: Derde wijzigingsregeling 

Subsidieregeling cofinanciering Europese programma’s 2014-2020 Noord-

Brabant. 

 

 
 

’s-Hertogenbosch, 23 november 2015 

Gedeputeerde Staten voornoemd, 

 

 

de voorzitter de secretaris 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk mw. ir. A.M. Burger 

 

 

 

Kenmerk: 3886823 

Uitgegeven, 25 november 2015 

De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

mw. ir. A.M. Burger. 
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Toelichting behorende bij de Derde wijzigingsregeling 

Subsidieregeling cofinanciering Europese programma’s 2014-

2020 Noord-Brabant. 

 

Algemeen 

Cofinanciering Operationeel Programma Zuid-Nederland 
Ter validatie van provinciale cofinanciering is voor de eerste openstelling van 

paragraaf 2, Versterking innovatiesysteem, € 3.000.000 aan provinciale 

cofinanciering beschikbaar gesteld voor projecten die ten goede komen aan de 

provincie Noord-Brabant en gericht zijn op de ontwikkeling van nieuwe 

producten, productieprocessen of diensten of gericht zijn op het met concrete 

faciliteiten ondersteunen van nieuwe producten, productieprocessen of diensten.  

De hoogte van het cofinancieringsplafond was gebaseerd op de hoogte van 

het plafond van paragraaf 2 van de Subsidieregeling Operationeel Programma 

Zuid-Nederland 2014-2020 en het verwachte aantal projecten. De 

cofinanciering vanuit het Rijk die op grond van artikel 5.3.2, eerste lid, onder c, 

van de Regeling Europese EZ-subsidies, beschikbaar is gesteld voor projecten 

dat past in een programma en dat bijdraagt aan de realisatie van het 

Rijksbeleid op het gebied van innovatie of koolstofarme economie, werd geacht 

onderdeel te zijn van het subsidieplafond zoals vastgesteld in de 

Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020.  Uit 

nader onderzoek en overleg bleek het plafond in paragraaf 2 van de 

Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland uitsluitend Europese 

middelen te bevatten. Hierdoor konden meer projecten worden geselecteerd. 

Met cofinanciering geeft de provincie een impuls aan deze projecten.  

 
Cofinanciering Europese subsidie  
Uit de aanvragen om Europese subsidie is gebleken dat deze onvoldoende of 
onduidelijke informatie bevatten over de afzonderlijke bijdragen van de 
partners aan een project. Juist de hoogte van deze afzonderlijke bijdragen is 
bepalend voor de verdeling van de cofinanciering. Deze dienen derhalve ten 
grondslag te liggen aan de aanvraag.  
 

 

Artikelsgewijs 

Artikel I Wijzigingen 

Onder A 

Artikel 1.9 Vereisten subsidieaanvraag 

De wijziging betreft de verhoging van een subsidieplafond waarvan de 

openstellingsperiode reeds verstreken is en reeds bij wijzigingsregeling is 

gewijzigd in een nieuwe periode. Vanuit regelgevingssystematiek is derhalve 

het gehele artikel aangepast om de gepasseerde openstellingsperiode weer op 

te nemen in de regeling. Het tweede lid bevat geen inhoudelijke wijziging, 

alleen een wijziging van opbouw en structuur. In het eerste lid onder b, is een 

verschrijving uit de tweede wijzigingsregeling gecorrigeerd. Het eerste lid onder 
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a, bevat de voormalige openstellingsperiode waar de verhoging van het 

subsidieplafond op ziet.  

 

Onder B 

Artikel 1.10 Subsidieplafond 

De wijziging betreft de verhoging van een subsidieplafond waarvan de 

openstellingsperiode reeds verstreken is en reeds bij wijzigingsregeling is 

gewijzigd in een nieuwe periode. In aansluiting op de wijziging die in artikel 

1.9 vanuit regelgevingssystematiek noodzakelijk was om een posterieure 

verhoging te realiseren, is ook de opbouw van artikel 1.10 aangepast. De 

leden b tot en met e bevatten geen inhoudelijke wijziging, alleen een wijziging 

in opbouw en structuur. 

 

Onder C 

Artikel 2.5 Vereisten 

Onderdeel f 

Omdat de verschillende Europese programma’s andere eisen stellen aan de 
cofinanciering en het moment waarop cofinanciering geregeld moet zijn, maar 

ook een verschillende wijze van aanvragen hebben, is aangesloten bij het 

projectplan om duidelijkheid te verkrijgen over de omvang van de activiteit 

waarvoor subsidie is gevraagd. Dit projectplan bevat niet altijd voldoende 

gegevens over de afzonderlijke bijdragen van de projectpartners of 

cofinanciering. Derhalve wordt in onderdeel 2 om een financieringsplan 

gevraagd waarin de afzonderlijke bijdragen zijn opgenomen en is aangegeven 

waar de afzonderlijke bedragen van afkomstig zijn: projectpartner of 

cofinanciering.  

 

Artikel II Inwerkingtreding 
Onderdeel a 
Het subsidieplafond voor de cofinanciering op het Operationeel Programma Zuid-
Nederland 2014-2020 wordt verhoogd voor de eerste openstelling, deze dateerde 
van 1 april tot en met 30 april 2015. De wijziging moet derhalve terugwerken tot 
deze periode.  
  
Onderdeel b 
Het vereiste geldt vanaf de eerste inwerkingtreding van paragraaf 2, dus vanaf 18 
juli 2015.  
  
 

’s-Hertogenbosch, 23 november 2015 
Gedeputeerde Staten Van Noord-Brabant, 

 

 
de voorzitter de secretaris 
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk mw. ir. A.M. Burger 

 

  
 

 


