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RECTIFICATIES
Rectificatie van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij
bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne
markt verenigbaar worden verklaard
(Publicatieblad van de Europese Unie L 187 van 26 juni 2014)
Bladzijde 24, artikel 2, punt 83, eerste zin:
in plaats van: „„organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding”: een entiteit (zoals universiteiten of onderzoeksinstel
lingen, agentschappen voor technologieoverdracht, innovatie-intermediairs, entiteiten voor fysieke of
virtuele onderzoeksgerichte samenwerking), ongeacht haar rechtsvorm (publiek- of privaatrechtelijke orga
nisatie) of financieringswijze, die zich in hoofdzaak bezighoudt met het onafhankelijk verrichten van
fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling, en met het breed
verspreiden van de resultaten van die activiteiten door middel van onderwijs, publicaties of kennisover
dracht.”,
te lezen:

„„organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding”: een entiteit (zoals universiteiten of onderzoeksinstel
lingen, agentschappen voor technologieoverdracht, innovatie-intermediairs, entiteiten voor fysieke of
virtuele onderzoeksgerichte samenwerking), ongeacht haar rechtsvorm (publiek- of privaatrechtelijke orga
nisatie) of financieringswijze, die zich in hoofdzaak bezighoudt met het onafhankelijk verrichten van
fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling, of met het breed
verspreiden van de resultaten van die activiteiten door middel van onderwijs, publicaties of kennisover
dracht.”.

Bladzijde 31, artikel 4, lid 1, onder i), ii):
in plaats van: „ii) indien het project overwegend industrieel onderzoek is: 20 miljoen EUR per onderneming per project;
Dat is het geval wanneer meer dan de helft van de in aanmerking komende kosten van het project
wordt gemaakt voor activiteiten die binnen de categorie „fundamenteel onderzoek” vallen of binnen
de beide categorieën „industrieel onderzoek” en „fundamenteel onderzoek” samen;”,
te lezen:

„ii) indien het project overwegend industrieel onderzoek is: 20 miljoen EUR per onderneming per project;
Dat is het geval wanneer meer dan de helft van de in aanmerking komende kosten van het project
wordt gemaakt voor activiteiten die binnen de categorie „industrieel onderzoek” vallen of binnen de
beide categorieën „industrieel onderzoek” en „fundamenteel onderzoek” samen;”.

Bladzijde 49, artikel 27, lid 9:
in plaats van: „De steunintensiteit van investeringssteun voor innovatieclusters bedraagt ten hoogste 50 % van de totale
in aanmerking komende kosten over de periode waarvoor steun wordt toegekend.”,
te lezen:

„De steunintensiteit van exploitatiesteun voor innovatieclusters bedraagt ten hoogste 50 % van de totale in
aanmerking komende kosten over de periode waarvoor steun wordt toegekend.”.

