
Criteria subsidieregeling economie, kennis en
talentontwikkeling Noord-Brabant 2022
Bron: Provincie Noord-Brabant

§ 1 Datamaturiteit mkb
● In deze paragraaf wordt verstaan onder:

○ Asv: Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
○ datacoach: bedrijfsadviseur met basiskennis op gebied van data en

datatechnologie en affiniteit met ondernemen, werkzaam bij of voor een
Brabantse organisatie die provinciale subsidie heeft ontvangen voor de inzet van
datacoaches;

○ datamaturiteit: mate waarin een onderneming in staat is om gebruik te maken van
data en datatechnologie;

○ expert: deskundige op het gebied van data en datatechnologie die een
mkb-onderneming kan adviseren over vraagstukken en vervolgstappen ten
behoeve van de verhoging van de datamaturiteit van die mkb-onderneming;

○ mkb-onderneming: kleine, middelgrote of micro-onderneming als bedoeld in
bijlage I van Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de
definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (2003/361/EG).

● Een subsidie kan worden aangevraagd door mkb-ondernemingen.
● Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het geven van een advies door

een expert over het verhogen van de datamaturiteit.
● Subsidie wordt geweigerd indien:

○ reeds voor indiening van de aanvraag begonnen is met de uitvoering van het
project;

○ voor het project reeds subsidie is verstrekt op grond van deze regeling of een
andere provinciale regeling.

● Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:
○ het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;
○ de mkb-onderneming is hoofdzakelijk gevestigd in de provincie Noord-Brabant;
○ de mkb-onderneming behoort tot een van de volgende sectoren:

■ high tech systemen en materialen;
■ life sciences & health;
■ agriFood;
■ logistiek;
■ automotive;
■ maintenance;
■ chemie & biobased.

○ het project is gericht op de verhoging van de datamaturiteit van de
mkb-onderneming door de inzet van een expert op het gebied van data en
datatechnologie;

○ een verklaring van een datacoach dat het project is besproken met de aanvrager;
○ aan het project ligt in ieder geval ten grondslag:
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■ op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in deze regeling, blijkend
uit het door Gedeputeerde Staten vastgestelde aanvraagformulier;

■ een verklaring van de datacoach volgens een door Gedeputeerde Staten
vastgesteld format, zoals opgenomen in bijlage 1;

■ een offerte van de expert.
● Subsidieaanvragen worden ingediend van 8 december 2021 tot en met 31 december

2023.
● Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.
● Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de

onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de
subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

● Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking
van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van
loting in aanwezigheid van een notaris.

● De trekking wordt schriftelijk vastgelegd door de notaris, waarbij de aanvragen van hoog
naar laag worden gerangschikt in volgorde van trekking.

● De subsidie wordt verdeeld over opeenvolgende aanvragen in de rangschikking die
volledig gehonoreerd kunnen worden.

● De subsidieontvanger rondt het project af binnen zes maanden na de
subsidieverstrekking.

§ 2 Innovatie bestaande mkb-ondernemingen
● In deze paragraaf wordt verstaan onder:

○ Asv: Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
○ deelnemer aan het samenwerkingsverband: mkb-onderneming of kennisinstelling

die met de subsidieaanvrager samenwerkt ten behoeve van het project;
○ innovatief product: technologisch nieuw product of wezenlijk nieuwe toepassing

van een bestaand product;
○ innovatief productieproces: technologisch nieuw productieproces of wezenlijk

nieuwe toepassing van een bestaand productieproces;
○ innovatieve dienst: technologische nieuwe dienst of wezenlijk nieuwe toepassing

van een bestaande dienst;
○ Kennis- en Innovatie Agenda: zes Kennis- en Innovatie Agenda’s met submissies

en toelichting als opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze regeling;
○ kennisinstelling: de in de bijlage van de Wet op het hoger onderwijs en

wetenschappelijk onderzoek genoemde instellingen voor hoger onderwijs in de
provincie Noord-Brabant, zijnde het publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan
met eigen rechtspersoonlijkheid de openbare Technische Universiteit Eindhoven,
de bijzondere universiteit Tilburg, uitgaande van de Stichting Katholieke
Universiteit Brabant, de bijzondere Avans Hogeschool, uitgaande van de Stichting
Avans, de bijzondere Breda University of Applied Sciences, uitgaande van de
Stichting Breda University of Applied Sciences, de bijzondere Design Academy,
uitgaande van de Stichting The Design Academy, de bijzondere Fontys
Hogescholen, uitgaande van de Stichting Fontys en de bijzondere HAS
Hogeschool uitgaande van de Stichting HAS Opleidingen te ’s-Hertogenbosch;

○ mkb-onderneming: kleine of micro-onderneming die voldoet aan de criteria,
bedoeld in bijlage 1 van Verordening (EU) 651/2014 van de Commissie van 17 juni
2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108
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van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L
187);

○ regio Midden-Brabant: regio bestaande uit de gemeenten Alphen-Chaam, Altena,
Baarle-Nassau, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand,
Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk;

○ regio Noordoost-Brabant: regio bestaande uit de gemeenten Bernheze, Boekel,
Boxtel, Land van Cuijk, ’s-Hertogenbosch, Heusden, Maashorst, Meierijstad, Oss,
Sint-Michielsgestel en Vught;

○ regio West-Brabant: regio bestaande uit de gemeenten Bergen op Zoom, Breda,
Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout,
Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert;

○ Regio Zuidoost-Brabant: regio bestaande uit de gemeenten Asten, Bergeijk, Best,
Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel,
Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Oirschot,
Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en
Waalre.

● Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door:
○ mkb-ondernemingen;
○ een samenwerkingsverband van mkb-ondernemingen;
○ een samenwerkingsverband van een mkb-onderneming en een of meer andere

mkb-ondernemingen of kennisinstellingen.
● Indien er sprake is van een samenwerkingsverband:

○ wordt subsidie aangevraagd door een mkb-onderneming uit het
samenwerkingsverband; en

○ draagt het project de instemming van alle deelnemers van het
samenwerkingsverband, blijkend uit een samenwerkingsverklaring.

● Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het ontwikkelen van innovatieve
producten, diensten of productieprocessen door mkb-ondernemingen.

● Subsidie wordt geweigerd indien:
○ reeds voor indiening van de aanvraag begonnen is met de uitvoering van het

project;
○ de aangevraagde subsidie minder bedraagt dan € 25.000;
○ de subsidieaanvrager of een van de deelnemers van het samenwerkingsverband

reeds voor het zelfde project subsidie op grond van deze of een andere
subsidieregeling:

■ heeft ontvangen;
■ heeft aangevraagd, maar nog geen verleningsbeschikking heeft

ontvangen.
○ de subsidieaanvrager of een van de deelnemers van het samenwerkingsverband

voor hetzelfde project subsidie kan aanvragen op grond van de Verordening
Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven 2018 en de Beleidsregel
Stimuleringsfonds Projectfinanciering.

● Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:
○ het project wordt uitgevoerd in de regio West-Brabant, Midden-Brabant,

Noordoost-Brabant of Zuidoost-Brabant;
○ de subsidieaanvrager is ten minste drie jaar als mkb-onderneming ingeschreven

bij de Kamer van Koophandel, blijkend uit een uittreksel uit het handelsregister
van de Kamer van Koophandel;
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○ het project is gericht op het ontwikkelen van een innovatief product, een
innovatieve dienst of een innovatief productieproces;

○ het innovatieve product, de innovatieve dienst of het innovatieve productieproces
is gericht op een of meer van de volgende Kennis- en Innovatie Agenda’s en de
submissies, opgenomen in bijlage 2 behorende bij deze regeling:

■ energie en duurzaamheid;
■ gezondheid en zorg;
■ landbouw, water en voedsel;
■ veiligheid;
■ sleuteltechnologieën; of
■ maatschappelijk verdienvermogen.

○ het innovatieve product, de innovatieve dienst of het innovatieve productieproces:
■ is technisch of financieel risicovol;
■ heeft economisch perspectief; en
■ wordt na ontwikkeling in productie genomen, uitgevoerd of opgezet door

de subsidieaanvrager of een deelnemer van het samenwerkingsverband.
○ de andere deelnemers van het samenwerkingsverband dragen financieel niet

meer bij dan 40% van de totale projectkosten;
○ het project kan binnen zes maanden na verlening van de subsidie worden gestart;
○ het project is realistisch en uitvoerbaar;
○ het project kan binnen twee jaar na verlening van de subsidie worden afgerond;
○ de subsidieaanvrager overlegt een samenvatting van het project ten behoeve van

een voor eenieder toegankelijke publicatie;
○ het project is een voorbeeld voor anderen en is erop gericht resultaten en lessen

uit het project te delen met derden, blijkend uit een communicatieplan;
○ de subsidieontvanger is bereid medewerking te verlenen aan een verzoek van de

desbetreffende regio om de voortgang en de resultaten van het project te delen;
○ aan het project ligt een projectplan ten grondslag waarin in ieder geval is

opgenomen:
■ op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in dit artikel;
■ een sluitende begroting.

● Subsidieaanvragen worden ingediend van:
○ 10 maart tot en met 1 oktober 2022;
○ 1 februari tot en met 1 oktober 2023;
○ 1 februari tot en met 1 oktober 2024.

● Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.
● Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de

onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de
subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

● Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking
van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van
loting, in aanwezigheid van een notaris en ten minste twee onafhankelijke waarnemers.

● De trekking wordt schriftelijk vastgelegd door de notaris, waarbij de aanvragen van hoog
naar laag worden gerangschikt in volgorde van trekking.

● De subsidie wordt verdeeld over opeenvolgende aanvragen in de rangschikking die
volledig gehonoreerd kunnen worden.

● De subsidieontvanger:
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○ start het project binnen zes maanden na verlening van de subsidie;
○ houdt ingevolge artikel 21, achtste lid, van de Asv, een administratie bij van aan de

activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten als bedoeld in artikel 4:37, eerste lid,
onder b, van de Awb en overlegt deze desgevraagd aan Gedeputeerde Staten;

○ rondt het project af binnen twee jaar na verlening van de subsidie;
○ maakt de bevindingen en resultaten van het project toegankelijk voor derden; en
○ zorgt voor communicatie over het project.

● De subsidieontvanger of een deelnemer van het samenwerkingsverband zorgt na de
ontwikkelfase voor:

○ het in productie nemen van het innovatieve product;
○ het uitvoeren van de innovatieve dienst;
○ het opzetten van het innovatieve productieproces.

● Indien het project wegens onvoorziene omstandigheden niet kan worden afgerond
binnen twee jaar na verlening van de subsidie, en de subsidieontvanger verlenging van
die termijn wenselijk acht, kan hij uiterlijk de dag voor het verstrijken van die termijn
schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen bij Gedeputeerde Staten tot verlenging met
maximaal zes maanden.

§ 3 Innovatieve startups
● In deze paragraaf wordt verstaan onder:

○ Asv: Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
○ Braventure: samenwerkingsverband tussen Brabantse kennisinstellingen en de

regio’s in de vorm van een stichting ten behoeve van startup
mkb-ondernemingen;

○ earlyvangelist: persoon die een product of dienst zal afnemen waarvan de
kwaliteit of meerwaarde nog niet is bewezen in de markt;

○ innovatief product: technologisch nieuw product of wezenlijk nieuwe toepassing
van een bestaand product;

○ innovatief productieproces: technologisch nieuw productieproces of wezenlijk
nieuwe toepassing van een bestaand productieproces;

○ innovatieve dienst: technologische nieuwe dienst of wezenlijk nieuwe toepassing
van een bestaande dienst;

○ Kennis- en Innovatie Agenda: zes Kennis- en Innovatie Agenda’s met submissies
en toelichting als opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze regeling;

○ mkb-onderneming: kleine of micro-onderneming die voldoet aan de criteria,
bedoeld in bijlage 1 van Verordening (EU) 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 (PbEU 2014, L
187);

○ omzet: netto-omzet als bedoeld in artikel 377, zesde lid, van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek, gecorrigeerd voor de in de winst-en-verliesrekening
verantwoorde wijziging in onderhanden projecten, waaronder alle baten die
voortkomen uit de uitvoering van normale activiteiten van een organisatie, ook als
deze gewoonlijk met een andere term dan omzet worden aangeduid;

○ omzetperiode: boekjaar voorafgaande aan de datum van de subsidieaanvraag;
○ regio Midden-Brabant: regio bestaande uit de gemeenten Alphen-Chaam, Altena,

Baarle-Nassau, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand,
Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk;
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○ regio Noord-Oost-Brabant: regio bestaande uit de gemeenten Bernheze, Boekel,
Boxtel, Land van Cuijk, ’s-Hertogenbosch, Heusden, Maashorst, Meierijstad, Oss,
Sint-Michielsgestel en Vught;

○ regio West-Brabant: regio bestaande uit de gemeenten Bergen op Zoom, Breda,
Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout,
Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert;

○ regio Zuidoost-Brabant: regio bestaande uit de gemeenten Asten, Bergeijk, Best,
Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel,
Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Oirschot,
Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en
Waalre;

○ startup mkb-onderneming: mkb-onderneming die erop gericht is een nieuw
product, dienst of productieproces te ontwikkelen onder omstandigheden die
gekenmerkt worden door grote onzekerheid;

○ verbonden partij of partner onderneming: partij als bedoeld in bijlage 1 van
Verordening (EU) 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 (PbEU 2014, L 187).

● Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door startup
mkb-ondernemingen.

● Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het uitvoeren van
haalbaarheidsprojecten ten behoeve van het ontwikkelen van innovatieve producten,
diensten of productieprocessen door startup mkb-ondernemingen.

● Subsidie wordt geweigerd indien:
○ reeds voor de indiening van de aanvraag begonnen is met de uitvoering van het

project;
○ de aangevraagde subsidie minder bedraagt dan € 2500;
○ de subsidieaanvrager reeds voor hetzelfde project dan wel activiteit(en) subsidie

op grond van deze of een andere subsidieregeling:
■ heeft ontvangen;
■ heeft aangevraagd, maar nog geen verleningsbeschikking heeft

ontvangen.
○ de subsidieaanvrager voor hetzelfde project een subsidiemogelijkheid heeft op

grond van de Verordening Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven 2018 en
de Beleidsregel Stimuleringsfonds Projectfinanciering;

○ de subsidieaanvrager een vereniging of een stichting is.
● Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

○ het project wordt uitgevoerd in de regio West-Brabant, Midden-Brabant,
Noordoost-Brabant of Zuidoost-Brabant;

○ de subsidieaanvrager is minder dan drie jaar als mkb-onderneming ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel, blijkend uit een uittreksel uit het handelsregister
van de Kamer van Koophandel;

○ het project is gericht op het uitvoeren van een van de volgende
haalbaarheidsprojecten:

■ het in kaart brengen van het klantprobleem van de earlyvangelists of het
verkrijgen van financieel commitment van de earlyvangelists; of

■ het verkrijgen van een octrooi of patent.
○ het haalbaarheidsproject is gericht op een van de volgende innovaties:
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■ een innovatief product;
■ een innovatieve dienst; of
■ een innovatief productieproces.

○ het innovatieve product, de innovatieve dienst of het innovatieve productieproces
is gericht op een of meer van de volgende Kennis- en Innovatie Agenda’s en de
submissies, opgenomen in bijlage 2 behorende bij deze regeling:

■ energie en duurzaamheid;
■ gezondheid en zorg;
■ landbouw, water en voedsel;
■ veiligheid;
■ sleuteltechnologieën; of
■ maatschappelijk verdienvermogen.

○ het innovatieve product, de innovatieve dienst of het innovatieve productieproces:
■ is technisch of financieel risicovol;
■ heeft economisch perspectief;
■ heeft commercieel perspectief;
■ wordt na gebleken haalbaarheid in productie genomen, uitgevoerd of

opgezet door de subsidieaanvrager; en
■ betreft een herhaalbaar en schaalbaar businessmodel.

○ de subsidieaanvrager of een aan de subsidieaanvrager verbonden partij of
partner-onderneming heeft nog geen omzet;

○ het project kan binnen vier maanden na het verlenen van de subsidie worden
gestart;

○ het project is realistisch en uitvoerbaar;
○ het project kan uiterlijk binnen een jaar na verlening van de subsidie worden

afgerond;
○ de subsidieaanvrager overlegt een samenvatting van het project ten behoeve van

een voor eenieder toegankelijke publicatie;
○ de subsidieaanvrager is bereid om de bevindingen van het project na afloop te

publiceren;
○ de subsidieontvanger is bereid medewerking te verlenen aan een verzoek van

Braventure of de desbetreffende regio om de voortgang en de resultaten van het
project te delen;

○ aan het project ligt een projectplan ten grondslag waarin in ieder geval is
opgenomen:

■ op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in dit artikel;
■ een sluitende en realistische begroting.

● Subsidieaanvragen worden ingediend van:
○ 10 maart tot en met 1 oktober 2022;
○ 1 februari tot en met 1 oktober 2023;
○ 1 februari tot en met 1 oktober 2024.

● Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.
● Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de

onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de
subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.
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● Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking
van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van
loting, in aanwezigheid van een notaris en ten minste twee onafhankelijke waarnemers.

● De trekking wordt schriftelijk vastgelegd door de notaris, waarbij de aanvragen van hoog
naar laag worden gerangschikt in volgorde van trekking.

● De subsidie wordt verdeeld over opeenvolgende aanvragen in de rangschikking die
volledig gehonoreerd kunnen worden.

● De subsidieontvanger:
○ start het project binnen vier maanden na verlening van de subsidie;
○ rondt het project af binnen een jaar na verlening van de subsidie;
○ maakt de bevindingen en resultaten van het project toegankelijk voor derden;
○ zorgt voor communicatie over het project; en
○ ontwikkelt na het project, bij gebleken haalbaarheid, het innovatieve product, de

innovatieve dienst of het innovatieve productieproces zelf.
● Indien het project wegens onvoorziene omstandigheden niet kan worden afgerond

binnen een jaar na verlening van de subsidie, en de subsidieontvanger verlenging van die
termijn wenselijk acht, kan hij uiterlijk de dag voor het verstrijken van die termijn schriftelijk
een gemotiveerd verzoek indienen bij Gedeputeerde Staten tot verlenging met maximaal
zes maanden.

§ 4 Oplossen arbeidsmarktinfarct
● In deze paragraaf wordt verstaan onder:

○ adviesbureau: onderneming waarvan uit het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel blijkt dat deze werkzaamheden verricht in de branche advies of
consultancy;

○ arbeidsmarktregio: samenwerking tussen gemeenten, werkgevers, werknemers,
onderwijs en het UWV;

○ arbeidsreserve: werkzoekenden in de leeftijdscategorie 16 tot 70 jaar die niet
voltijds werken;

○ Asv: Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
○ kenniseconomie: economie waarin de productiefactoren arbeid en kapitaal sterk

gericht zijn op de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie;
○ onderwijsinstelling: mbo-school, hogeschool of universiteit;
○ werkgeversorganisatie: branche- of sectororganisatie die de belangen van

werkgevers behartigt.
● Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door:

○ adviesbureaus;
○ ondernemingen die de regionale economische ontwikkeling in Noord-Brabant

bevorderen;
○ samenwerkingsverbanden van twee of meer onderwijsinstellingen of

werkgeversorganisaties.
● Indien een samenwerkingsverband als bedoeld in het eerste lid, onder c, geen

rechtspersoonlijkheid bezit:
○ wordt subsidie aangevraagd door een deelnemer van het samenwerkingsverband

met rechtspersoonlijkheid; en
○ draagt het project de instemming van alle deelnemers van het

samenwerkingsverband, blijkend uit een samenwerkingsverklaring.
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● Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze paragraaf projectsubsidies in de
vorm van een geldbedrag.

● Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op:
○ het ontwerpen van een business case ten behoeve van de uitvoering van

arbeidsmarktprojecten met betrekking tot:
○ om-, her- en bijscholing van werkende en niet-werkende werkzoekenden die bij

bedrijven worden geplaatst of
○ opleiden van medewerkers voor een inzet die aantoonbaar leidt tot werken met

minder personeel of
○ efficiëntere inzet van medewerkers dankzij het reorganiseren van functies,

waardoor capaciteit vrijkomt voor de inzet van nieuwe medewerkers, en
○ het uitvoeren van arbeidsmarktprojecten.

● Subsidie wordt geweigerd indien:
○ de aangevraagde subsidie minder bedraagt dan € 25.000;
○ de subsidieaanvrager of een van de deelnemers aan het samenwerkingsverband

reeds voor hetzelfde project subsidie of een bijdrage op grond van deze of een
andere regeling heeft ontvangen.

● Om voor subsidie als bedoeld in artikel 4.4, onder a, in aanmerking te komen, wordt
voldaan aan de volgende vereisten:

○ het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;
○ het project is gericht op het ontwerpen van een business case ten behoeve van

de uitvoering van arbeidsmarktprojecten;
○ het project is gericht op een op de export gerichte sector in de kenniseconomie of

op een van de volgende ambitie- of transitieopgaven van de provincie
Noord-Brabant:

■ woningbouw;
■ streven naar een excellente dataeconomie;
■ energietransitie;
■ klimaatadaptatie;
■ gezond ouder worden;
■ agrifoodtransitie; of
■ stimuleren van een circulaire economie.

○ het project is gericht op het verminderen van personeelstekort;
○ het project leidt tot:

■ het benutten van de bestaande arbeidsreserve; of
■ het slimmer inzetten van werknemers.

○ het project is gericht op een evenwichtige aanpak van arbeidsmarktprojecten;
○ de subsidieaanvrager werkt samen met de arbeidsmarktregio Helmond-de Peel,

Midden-Brabant, Noordoost-Brabant, West-Brabant of Zuidoost-Brabant;
○ de subsidieaanvrager overlegt intentieverklaringen van werkgevers of

onderwijsinstellingen, waaruit blijkt dat deze bereid zijn om mee te werken aan de
uitvoering van de arbeidsmarktprojecten die voortvloeien uit de uit te werken
business case;

○ aan het project ligt een projectplan ten grondslag waarin in ieder geval is
opgenomen:

■ op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in dit lid;
■ een sluitende en realistische begroting.
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● Om voor subsidie als bedoeld in artikel 4.4, onder b, in aanmerking te komen, wordt in
aanvulling op het eerste lid voldaan aan de volgende vereisten:

○ het project is gericht op het uitvoeren van arbeidsmarktprojecten die voortvloeien
uit een business case, bedoeld in het eerste lid, onder b;

○ het project is erop gericht dat minstens 60% van het met de arbeidsprojecten
nagestreefde doel wordt bereikt.

● Subsidieaanvragen worden ingediend van 30 juli 2022 tot en met 30 september 2022.
● Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.
● Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de

onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de
subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

● Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking
van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van
loting, in aanwezigheid van een notaris en ten minste twee onafhankelijke waarnemers.

● De trekking wordt schriftelijk vastgelegd door de notaris, waarbij de aanvragen van hoog
naar laag worden gerangschikt in volgorde van trekking.

● De subsidie wordt verdeeld over opeenvolgende aanvragen in de rangschikking die
volledig gehonoreerd kunnen worden.

● De subsidieontvanger rondt het project uiterlijk 30 september 2023 af.
● Ingevolge artikel 21, achtste lid, van de Asv, houdt de subsidieontvanger voor de

activiteiten die betrekking hebben op het ontwerpen van een business case een
administratie bij van aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten als bedoeld in
artikel 4:37, eerste lid, onder b, van de Awb en overlegt deze desgevraagd aan
Gedeputeerde Staten.

● Indien het project wegens onvoorziene omstandigheden niet kan worden afgerond
binnen de termijn genoemd in het eerste lid, onder a, en de subsidieontvanger verlenging
van die termijn wenselijk acht, kan hij uiterlijk de dag voor het verstrijken van die termijn
schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen bij Gedeputeerde Staten tot verlenging met
maximaal zes maanden.
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