
Wijziging Subsidieregeling Point One Boegbeeld-module 2007 van
de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten en
wijziging subsidieplafond van die regeling

Regeling van de Minister van Economi-
sche Zaken van 9 juli 2008, nr.
WJZ/8083727, tot wijziging van de Sub-
sidieregeling Point One Boegbeeld-
module 2007 van de Experimentele
kaderregeling subsidies innovatieprojec-
ten en tot wijziging van een subsidiepla-
fond van die regeling

De Minister van Economische Zaken,
Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-
subsidies;

Besluit:

Artikel I
De subsidieregeling Point One Boeg-
beeld-module 2007 van de Experimente-
le kaderregeling subsidies innovatiepro-
jecten wordt als volgt gewijzigd:

A
Artikel 2, vierde lid, komt te luiden:
4. Het subsidieplafond voor het in 2008
verlenen van subsidies op grond van dit
artikel bedraagt € 500.000.

B
Artikel 3, vierde lid, komt te luiden:
4. Aanvragen voor een MKB-project
moeten zijn ontvangen tussen twee
weken na de datum van inwerkingtre-
ding van dit lid en 14 november 2008,
18:00 uur.

C
Artikel 6 komt te luiden:

Artikel 6
1. De periode, bedoeld in artikel 12 van
de kaderregeling, is: twee dagen na de
datum van inwerkingtreding van deze
regeling tot en met 26 september 2008,
18:00 uur.
2. Het subsidieplafond voor het verlenen
van subsidies op grond van artikel 5 op
de in het eerste lid bedoelde periode
ontvangen aanvragen is € 6.500.000.
3. Voor het verstrekken van subsidies op
grond van artikel 5 zijn de artikelen 3,
eerste lid, onderdelen b en c, en tweede
tot en met vierde lid, 6, 7, 12 tot en met
19, 21 tot en met 23, 28 tot en met 32,
33, eerste tot en met derde lid en 34 van
de kaderregeling van toepassing.
4. Artikel 4, eerste, derde en vierde lid,
van de kaderregeling is van overeen-
komstige toepassing, met dien verstande
dat het bepaalde in artikel 4, eerste lid,
van de kaderregeling ook geldt, indien
voor de subsidiabele kosten of een deel

daarvan reeds door de Commissie van
de Europese Gemeenschappen subsidie
is verstrekt.
5. Artikel 33, vijfde lid, van de kaderre-
geling is van overeenkomstige toepas-
sing.

D
Aan artikel 12 wordt een lid toege-
voegd, luidende:

Indien niet is voldaan aan het vierde
lid, onderdelen a, b of c, kan de Minister
op verzoek van de penvoerder onthef-
fing verlenen van het verbod tot het
overdragen van kennis of andere resulta-
ten uit een R&D-project van een publiek
gefinancierde onderzoeksorganisatie die
deel uitmaakt van een R&D-
samenwerkingsverband aan een onder-
nemer die deelneemt aan datzelfde
samenwerkingsverband, indien geen
sprake is van staatssteun aan die onder-
nemer. Aan die ontheffing kunnen
voorschriften worden verbonden.

E
Artikel 14 komt te luiden:
1. De periode, bedoeld in artikel 12 van
de kaderregeling, is: de dag na de datum
van inwerkingtreding van deze regeling
tot en met 26 september 2008, 18:00 uur
2. Het subsidieplafond voor het in 2008
verlenen van subsidies op grond van
artikel 13 op aanvragen ontvangen in de
periode, bedoeld in het eerste lid, is
€ 9.200.000.
3. Voor het verstrekken van subsidies op
grond van artikel 13 zijn de artikelen 3,
eerste lid, onderdelen b en c, en tweede
tot en met vierde lid, 6, 7, 12 tot en met
19, 21 tot en met 23, 28 tot en met 32,
33, eerste tot en met derde en 34 van de
kaderregeling van toepassing.
4. Artikel 4, eerste, derde en vierde lid,
van de kaderregeling is van overeen-
komstige toepassing, met dien verstande
dat het bepaalde in artikel 4, eerste lid,
van de kaderregeling ook geldt, indien
voor de subsidiabele kosten of een deel
daarvan reeds door de Commissie van
de Europese Gemeenschappen subsidie
is verstrekt.
5. Artikel 33, vijfde lid, van de kaderre-
geling is van overeenkomstige toepas-
sing.

F
Bijlage 4 wordt vervangen door de bij
deze regeling behorende bijlage 4.

5. 

Artikel II
Artikel II, tweede lid, van de regeling
van de Minister van Economische
Zaken van 27 februari 2008, nr. WJZ
8021506, tot wijziging van de Subsidie-
regeling Point One Boegbeeldmodule
2007 van de Experimentele kaderrege-
ling subsidies innovatieprojecten, Stcrt.
2008, 43, komt te luiden:
2. Het subsidieplafond voor het in 2008
verlenen van subsidies op grond van
artikel 13 op aanvragen ontvangen in de
periode, bedoeld in het eerste lid, is
€ 10.800.000.

Artikel III
Op aanvragen om subsidie, die vóór de
inwerkingtreding van artikel I zijn inge-
diend en op subsidies die vóór die
datum zijn verstrekt, blijft de Subsidie-
regeling Point One Boegbeeldmodule
2007 van de Experimentele kaderrege-
ling subsidies innovatieprojecten van
toepassing, zoals die onmiddellijk vóór
dat tijdstip luidde.

Artikel IV
Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dagte-
kening van de Staatscourant waarin zij
wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in
de Staatscourant worden geplaatst met
uitzondering van bijlage 4 die ter inzage
wordt gelegd bij SenterNovem, Juliana
van Stolberglaan 3, Den Haag.

Den Haag, 9 juli 2008.
De Minister van Economische Zaken,
M.J.A. van der Hoeven.

Toelichting

I. Algemeen
Door middel van deze regeling tot wijzi-
ging van de subsidieregeling Point One
BoegBeeld-module 2007 van de Expe-
rimentele kaderregeling subsidies inno-
vatieprojecten wordt een bestaand
subsidieplafond verhoogd en worden
nieuwe subsidieplafonds en periodes
voor de indiening van aanvragen voor
subsidies voor MKB-projecten, R&D-
projecten en internationale R&D-
projecten vastgesteld. Daarnaast wordt
artikel 12 aangevuld met een vijfde lid.
   De voorwaarden waaraan de MKB-,
R&D- en internationale R&D-projecten
dienen te voldoen om in aanmerking te
komen voor subsidie blijven ongewijzigd.
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Administratieve lasten
De totale administratieve lasten voor het
oriënteren op, het verkrijgen van en ver-
antwoorden van subsidie komen voor de
R&D- en internationale R&D-projecten
neer op 3,17 procent van het beschikba-
re subsidiebedrag van 15,7 mln. Met
deze regeling wordt zo veel mogelijk
aangesloten bij de programmatische aan-
pak zoals ook wordt beoogd met de
Experimentele kaderregeling subsidies
innovatieprojecten. Een belangrijke
doelstelling daarvan is het verminderen
van administratieve lasten door eendui-
dige bepalingen en beperking van het
aantal en de zwaarte van de administra-
tieve voorschriften.
   In deze regeling is in onderdeel D een
wijziging opgenomen die van invloed is
op de administratieve lasten. Er is een
ontheffingsmogelijkheid ingevoerd
waardoor bedrijven bij toepassing ervan
niet hoeven te voldoen aan bepalingen
ter voorkoming van indirecte staatssteun.
   In totaal wordt ingeschat dat 17 R&D-
en internationale R&D projecten zullen
worden ingediend. Van deze projecten
zullen er naar verwachting 9 worden
gehonoreerd. Per project zullen onge-
veer 5 partijen betrokken zijn. Al deze
aspecten meegenomen worden de totale
administratieve lasten geraamd op EUR
497.040 of 3,17 procent van het beschik-
bare subsidiebedrag.
   Voor de MKB-projecten worden 10
indieningen verwacht en kunnen 5 pro-
jecten in aanmerking komen voor subsi-

die. Hiermee komen de administratieve
lasten voor deze projecten op EUR
22.740 of 4,55 procent van het subsidie-
plafond van € 0,5 mln.

II. Artikelsgewijs

Artikel I

Onderdelen A en B
Door middel van deze onderdelen wor-
den voor MKB-projecten een periode en
een subsidieplafond bepaald.

Onderdeel C
Door middel van dit onderdeel wordt
voor R&D-projecten een periode en een
subsidieplafond bepaald.

Onderdeel D
Aan artikel 12 wordt een vijfde lid toe-
gevoegd. Dat brengt met zich mee dat
indien niet is voldaan aan de voorwaar-
den genoemd in het vierde lid, de pen-
voerder, namens de deelnemers van het
samenwerkingsverband, aan de Minister
ontheffing kan vragen van het verbod
tot het overdragen van kennis of andere
resultaten uit het innovatieproject. In dat
geval dient te worden aangetoond dat de
eventuele intellectuele eigendomsrech-
ten op de O&O&I-resultaten en de
toegangsrechten tot de resultaten aan de
verschillende partners in het samenwer-

kingsverband zijn toegewezen en daar-
bij op passende wijze rekening is
gehouden met hun respectieve lijke
belangen, werkpakketten , financiële en
andere bijdragen aan het project. Indien
daaraan wordt voldaan, is er naar het
oordeel van de Europese Commissie
geen sprake van (indirecte) staatssteun.
Dit volgt uit het Europese steunkader
voor Onderzoek, Ontwikkeling en Inno-
vatie (paragraaf 3.2.2). Als voorbeeld
van een voorschrift dat aan de onthef-
fing kan worden verbonden, kan worden
gedacht aan een voorschrift over de ter-
mijn waarbinnen de samenwerkings-
overeenkomst moet worden overgelegd
of waarbinnen wijzigingen in de samen-
werkingsovereenkomst moeten zijn
gemeld.

Onderdeel E
Door middel van dit onderdeel wordt
voor Internationale R&D-projecten een
tweede periode in 2008 met bijbehorend
subsidieplafond bepaald.

Artikel II
Door middel van dit artikel wordt het
subsidieplafond van de eerste tender
voor Internationale R&D-projecten in
2008 verhoogd.

De Minister van Economische Zaken,
M.J.A. van der Hoeven.
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