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Regionaal Economisch Actieprogramma 2014.

Artikel 1.

Begripsbepalingen.

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Aanvraag: het door de aanvrager ingediende verzoek tot een subsidie op grond van deze beleidsregel.
b. Aanvrager: een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die de Subsidie formeel
aanvraagt en de verantwoordelijkheid neemt voor de uitvoering en afwikkeling van het project.
c. Adviesgroep: de adviesgroep, die is ingesteld uit de geledingen bedrijfsleven-kennisinstellingenoverheid, met voldoende deskundigheid om objectief en onafhankelijk te kunnen adviseren over
subsidie voor ingediende aanvragen.
d. Dagelijks Bestuur: het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven.
e. Project: het samenhangende geheel van activiteiten, waarvoor een bijdrage vanuit het SRE wordt gevraagd.
f. REAP: Regionaal Economisch ActieProgramma 2014-2015
g. SRE: het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven.
h. Subsidie: een subsidie uit het REAP-budget voor projecten die zijn gericht op het bereiken van de
doelstellingen uit het REAP meerjarenprogramma 2014-2015 Zuidoost-Brabant en het REAP jaarplan
Zuidoost-Brabant.
i. Uitvoerende Instantie: Het Dagelijks Bestuur van SRE, al dan niet bij de uitvoering ondersteund door
onafhankelijke (externe) partijen;
j. Zuidoost-Brabant: het gehele SRE-gebied dat is te definiëren als het grondgebied (stedelijk en
platteland) van de 21 deelnemende gemeenten in het SRE.
Artikel 2.

Doel en status van de regeling.

1. Doel van deze regeling is om door middel van subsidie te stimuleren dat de doelstellingen uit het REAP
meerjarenprogramma 2014-2015 Zuidoost-Brabant en het REAP jaarplan Zuidoost-Brabant worden
bereikt.
Een te verstrekken subsidie dient een aantoonbare bijdrage te leveren aan de doelstellingen van dit
programma en jaarplan, doordat hij gericht is op het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen. De
aantoonbare meerwaarde voor de regio ontstaat indien het project voldoet aan de volgende eisen:
er moet sprake zijn van samenwerking (minstens 2 risicodragende partijen uit de regio ZuidoostBrabant, en;
het project moet een vernieuwend karakter hebben, en;
het project moet een voorbeeldfunctie voor de regio Zuidoost-Brabant (kunnen) hebben waarbij
de projecttrekkers ook bereid zijn de opgedane kennis en ervaring te delen, en;
het project moet aansluiten bij de doelstellingen uit het bovengenoemde meerjarenprogramma
en jaarplan.
2. Deze regeling heeft de juridische status van een beleidsregel voor uitoefening van bevoegdheden die
de Uitvoerende Instantie toekomen op grond van artikel 30, lid 1, van de Verordening SREStimuleringsfonds.
Artikel 3.

Reikwijdte van de regeling.

1. Subsidie op grond van het REAP kan op aanvraag worden verstrekt aan een aanvrager, zoals bedoeld
in art. 1, sub b van deze beleidsregel voor projecten die voldoen aan de definitie van studies,
verkenningen, voorbereiding en pilots, zoals bedoeld in art. 7 lid 1 sub b van de Verordening SREStimuleringsfonds 2012.
2. Een REAP-subsidie wordt in beginsel éénmalig verstrekt op grond van een tekort in een verder
sluitende begroting.
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Artikel 4.

Ontvankelijkheid.

1. Slechts volledige aanvragen worden in behandeling genomen.
2. De REAP regeling gaat uit van het subsidiariteitsprincipe. Indien een subsidieaanvraag in aanmerking
komt voor een subsidievoorziening van een programma van een hogere orde (provinciaal, landelijk of
Europees), dan dient subsidie bij die subsidievoorziening te worden aangevraagd. Ontvankelijkheid bij
een subsidievoorziening van hogere orde kan derhalve leiden tot niet-ontvankelijkheid bij REAP.
Artikel 5.

Subsidieplafond.

1. Subsidie op grond van deze beleidsregel is altijd samengesteld uit een provinciale bijdrage en een
regionale bijdrage, in gelijke verhoudingen.
2. Het maximale subsidiepercentage op grond van deze beleidsregel bedraagt 50% van de subsidiabele
kosten, met een absoluut maximum van € 90.000. Subsidiabel zijn de kosten die zijn opgenomen in de
aanvraag en naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur conform de uitgangspunten van de
beleidsregel REAP als reëel zijn te beschouwen.
3. Voor aanvragen tot een absoluut maximum subsidiebedrag van € 50.000 worden geen strikte
aanvullende eisen gesteld aan de wijze van cofinanciering door de projectpartners. De vorm waarin in
de cofinanciering wordt voorzien, zal wel worden meegenomen in de beoordeling van de aanvraag op
efficiency, zoals bedoeld in art. 9 van deze beleidsregel.
4. Voor aanvragen met een absoluut subsidiebedrag boven € 50.000 wordt als aanvullende eis gesteld
dat de cofinanciering door de projectpartners voor maximaal 50% plaats vindt door middel van
gekapitaliseerde uren en derhalve voor minstens 50% door middel van cash bijdrage.
5. Het maximale uurtarief voor cofinanciering door de projectpartners in de vorm van gekapitaliseerde
uren bedraagt € 95 per uur.
Artikel 6.

Aanvraag.

1. Een aanvraag voor subsidie dient te worden ingediend vóórdat kosten inzake het te subsidiëren
project worden gemaakt.
2. Een aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van een formulier, waarvan het model door de
Uitvoerende Instantie ter beschikking wordt gesteld.
3. De aanvraag dient te worden voorzien van schriftelijke bewijzen van cofinanciering.
4. Voornoemde formulieren dienen volledig en juist te worden ingevuld en ondertekend.
5. Aanvragen ingediend per telefax of e-mail worden niet als rechtsgeldig ingediend beschouwd.
Artikel 7.

Weigeringsgronden.

1. De Uitvoerende Instantie beslist in ieder geval afwijzend op een aanvraag, indien:
a. Er sprake is van activiteiten die louter beperkt blijven tot onderzoek en geen deel uitmaken van
een breder uitvoeringsgericht traject;.
b. Er sprake is van activiteiten die uitsluitend communicatie betreffen, zoals thema-bijeenkomsten,
workshops, mailing, etc.;
c. Er naar de mening van de Uitvoerende Instantie sprake is van een uitvoeringsproject;
d. Er naar de mening van de Uitvoerende Instantie sprake is van individuele bedrijfssteun;
e. Er sprake is van investeringen in fysieke infrastructuur;
f. Er sprake is van activiteiten die reeds worden gesubsidieerd door de provincie Noord-Brabant
en/of het SRE;
g. Het project naar de mening van de Uitvoerende Instantie niet past binnen de doelstellingen van
deze regeling zoals verwoord in art. 2, lid 1 van deze beleidsregel.
h. Het project op de afzonderlijke onderdelen ‘effectiviteit’, ‘efficiency’, ‘lange termijn impact en
draagvlak’ en ‘economisch toegevoegde waarde’ van een hiervoor ontwikkeld scoreformulier
minder dan 2 van de mogelijke 6 punten scoort, danwel op de totaalscore minder dan 10 van de
mogelijke 24 punten haalt, zulks ter beoordeling door het Dagelijks Bestuur zoals bedoeld in art. 1
sub d van deze beleidsregel.
2. Een subsidie wordt in ieder geval gedeeltelijk dan wel in zijn geheel geweigerd, indien:
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a.
b.
c.

Artikel 8.

De loonkosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd qua hoogte dan wel qua aantal te realiseren
uren niet als reëel zijn te beschouwen, waarbij marktconformiteit als uitgangspunt geldt;
De loonkosten die als cofinanciering van de projectpartners wordt opgevoerd het maximale
uurtarief zoals gedefinieerd in art. 5 lid 5 van deze beleidsregel, overschrijden;
De looptijd meer dan 2 jaar is, c.q het beoogde resultaat niet binnen 2 jaar zal worden bereikt.

Effectiviteit.

Projecten worden getoetst op hun bijdrage aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de Regionale
Agenda en de Brainport 2020-agenda. De gevraagde bijdrage van een project wordt afgewogen tegen deze
bijdrage en tegen het totaal beschikbare budget van het SRE-Stimuleringsfonds.
Artikel 9.

Efficiency.

De efficiency van een project wordt getoetst in termen van het gevraagde subsidiepercentage en het uitgelokte
investeringsvolume bij met name private partijen.
Artikel 10.

Lange termijn impact en draagvlak.

De lange termijn impact en het draagvlak wordt getoetst door een beoordeling van de inhoudelijk en financieel
betrokken partijen, alsmede de kans op continuïteit na afloop van de subsidie.
Artikel 11.

Economisch toegevoegde waarde.

Projecten moeten leiden tot aantoonbare economisch toegevoegde waarde, in de vorm van (in volgorde van
voorkeur):
nieuwe werkgelegenheid en/of;
behoud van bedreigde werkgelegenheid en/of;
innovatieve methoden en technieken en/of;
versterking van de concurrentiepositie van het regionale bedrijfsleven en/of;
verbetering van het vestigingsklimaat en/of;
stimulering van duurzame ontwikkeling in de regio.
Artikel 12.

Financiële aspecten.

1. Verwachte inkomsten in een project moeten aan de financieringszijde van de begroting tot uitdrukking
worden gebracht;
2. Het toegekende subsidiebedrag is het maximum subsidiebedrag. Definitieve toekenning door de
Uitvoerende Instantie vindt plaats op basis van een inhoudelijke en financiële eindrapportage (volgens
format eindrapportage). De eindrapportage dient uiterlijk 4 maanden na het verstrijken van de
vastgestelde einddatum te worden ingediend. De eindrapportage dient bij een subsidiebedrag van €
25.000 of meer vergezeld te gaan van een accountantsverklaring. Bij een subsidiebedrag lager dan €
25.000 hoeft geen accountantsverklaring te worden aangeleverd, maar is een verantwoording op basis
van facturenlisting, kopiefacturen, betalingsbewijzen en urenstaten vereist;
3. Uren van co-financiers (inclusief subsidieaanvrager) moeten bij de einddeclaratie worden aangetoond
middels één of meerdere urensta(a)t(en). Deze urensta(a)t(en) moet(en) zijn voorzien van een
handtekening van een meerdere.
4. De vaststelling van de hoogte van de REAP-bijdrage wordt gebaseerd op de werkelijk gemaakte
(subsidiabele) kosten ten behoeve van het project mits deze in overeenstemming zijn met de
voorschriften zoals opgenomen in deze beleidsregel en de Verordening SRE-Stimuleringsfonds 2012.
Wanneer de gerealiseerde kosten bij eindafrekening lager zijn dan begroot, zal de toegekende REAPbijdrage naar evenredigheid lager worden vastgesteld.
5. Werkzaamheden door externen tegen een tarief van € 800 per dag of meer, dienen altijd voorzien te
worden van een meervoudige aanbesteding.
Artikel 13.

Meldingsverplichtingen.
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1. De aanvrager stelt de Uitvoerende Instantie onverwijld schriftelijk op de hoogte wanneer hij met zijn
activiteit binnen een termijn van drie jaren na afgifte van de toekenningsbeschikking verhuist buiten
de regio Zuidoost-Brabant, of ten laatste onmiddellijk wanneer er van feitelijke verhuizing sprake is.
De Uitvoerende Instantie zal alsdan een aan de afschrijvingstermijn gerelateerd deel van de verstrekte
subsidie kunnen terugvorderen.
2. De subsidieaanvrager dient onverwijld nadat een verzoek tot verlening van surseance van betaling of
faillietverklaring bij de Rechtbank is ingediend daarvan aan de Uitvoerende Instantie mededeling te
doen. Indien de subsidieaanvrager failliet wordt verklaard, wordt de subsidie op nihil vastgesteld.
Reeds verstrekte voorschotten zijn terstond en zonder enige ingebrekestelling opeisbaar.
Artikel 14.

Subsidiariteit van de regeling.

Het REAP is ingericht als een subregeling onder het SRE-Stimuleringsfonds, zoals bedoeld in art. 30 van de
Verordening SRE-Stimuleringsfonds 2012. In alle gevallen waarin deze beleidsregel niet voorziet, is het
bepaalde in de Verordening en Beleidsregel SRE-Stimuleringsfonds 2012 van toepassing.
Artikel 14.

Citeertitel.

Deze regeling wordt aangehaald als Regionaal Economisch ActieProgramma 2014 en afgekort als REAP.
Artikel 15.

Bekendmaking en inwerkingtreding.

1. De Uitvoerende Instantie maakt de inhoud van deze regeling op de gebruikelijke wijze bekend.
2. De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Regio
Eindhoven d.d. 16 december 2013.

De voorzitter

De secretaris
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