Aanvraagformulier Innovatiefonds Gemeente Montferland
Naam project
Aanvrager
Looptijd project
Inleiding

Korte projectbeschrijving

Probleemstelling

Doel van het project

Wat is de aansluiting met de gemeentelijk doelen ?

Beoogd resultaat

Afbakening

Financieel overzicht
Kosten:
Dekking:

Risico’s

Overige aandachtspunten

Kunt u de BTW op dit project verrekenen?
O Ja
O Nee
Hebt u vaker subsidie verkregen voor dit project? (of loopt er een subsidieaanvraag)
O Ja (zo ja, via welke instantie?)
O Nee
Voldoet u aan de minimis vrijstelling? (zie bijlage)
O Ja (verder met volgende vraag)
O Nee (er is geen subsidie mogelijk via het Innovatiefonds)

Gegevens begunstigde
Soort instantie
O Rechtspersoon, namelijk:
O Anders, namelijk:
Naam organisatie:
Contactpersoon:
Telefoonnummer:
Faxnummer:
E-mailadres:
Postbus:
Straat en huisnummer:
Postcode en plaats:
(post)bankrekeningnummer:
Tenaamstelling rekening:
Onder vermelding van:

Ondertekening
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend
Plaats:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Bijlage 1: Toelichting de-minimis
Staatssteun
Het begrip staatssteun (overheidssteun) omvat steunmaatregelen van de overheid, die door begunstiging
van bepaalde ondernemingen of producties de mededinging kunnen vervalsen. Dergelijke
steunmaatregelen zijn onverenigbaar met de gemeenschappelijke Europese markt. Dit verbod geldt
ongeacht de vorm van staatsmiddelen en voor zover deze steun het handelsverkeer tussen de lidstaten
ongunstig beïnvloedt (art. 87, lid 1 EG-verdrag1). De Europese Commissie is echter bevoegd om
staatssteun, na een aanmelding door de overheid, toe te staan.
De-minimisverordening
De Europese Commissie heeft bij verordening2 een drempel vastgesteld waaronder steunmaatregelen
(zoals subsidieverlening) worden geacht niet aan de criteria van artikel 87, eerste lid, van het EGverdrag te voldoen en derhalve niet hoeven te worden aangemeld. Deze drempel is gesteld op een
bedrag van € 200.000,-- (€ 100.000,-- voor ondernemingen in de sector wegvervoer).
Dit bedrag geldt per onderneming over een periode van drie belastingjaren.
Voor de sectoren van de primaire productie van landbouwproducten, de visserij en de aquacultuur is de
drempel gesteld op € 3.000,--2. Steun die genoemde bedragen niet overschrijdt wordt aangemerkt als
‘deminimissteun’.
De de-minimisvrijstelling is van toepassing op steun die aan ondernemingen wordt verleend in alle
sectoren. De verwerking en afzet van landbouwproducten valt sinds 1 januari 2007 onder de 'gewone'
deminimisvrijstelling nr. 1998/2006. Van de de-minimisregel zijn echter uitgezonderd: exportsteun en
steun waardoor binnenlandse producten ten opzichte van ingevoerde producten worden bevoordeeld,
steun aan ondernemingen die actief zijn in de kolenindustrie en steun verleend aan ondernemingen in
moeilijkheden. Ook steun voor de aanschaf van vrachtwagens (‘wegvervoermiddelen voor vracht door
ondernemingen die vrachtvervoer voor rekening van derden uitvoeren’) valt buiten de
deminimisvrijstelling. Aanvragen die niet direct onder de de-minimisvrijstelling vallen komen niet voor
steun uit het innovatiefonds in aanmerking.
Bedrag van de-minimissteun
Door middel van deze verklaring geeft u aan, dat met de huidige subsidieverlening voor uw onderneming
alsmede het gehele moederconcern waartoe uw onderneming behoort 4, de deminimisdrempel niet wordt
overschreden. U moet daarom nagaan of gedurende het lopende en de twee voorafgaande
belastingjaren enige vorm van de-minimissteun door een overheidsinstantie aan uw onderneming is
verstrekt.
De de-minimissteun wordt geacht te zijn verleend op het tijdstip waarop uw onderneming een wettelijke
aanspraak op de steun verwerft. Dit betekent concreet de datum waarop het besluit tot subsidieverlening
(of verlening van een voordeel) aan uw onderneming is genomen.
Het steunplafond van € 200.000,-- (respectievelijk € 100.000,--/ € 3000,--) wordt als subsidiebedrag
uitgedrukt. Alle bedragen die dienen te worden gebruikt bij het invullen van de verklaring, zijn
brutobedragen vóór aftrek van belastingen. Behalve om subsidieverlening kan het daarbij gaan om
leningen tegen gunstige voorwaarden, de verkoop van grond tegen een lagere prijs dan de marktwaarde,
vrijstellingen, verlagingen of kwijtschelding van directe of indirecte belastingen etc. Het gaat daarbij niet

Voor de sectoren van de primaire productie van landbouwproducten, de visserij en de aquacultuur is de Verordening (EG) Nr.
1860/2004 van de Commissie van 6 oktober 2004 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EGverdrag op deminimissteun in de landbouwsector en de visserijsector bepalend. Deze verordening is gewijzigd door Verordening (EG) Nr.
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Verordening (EG) Nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88
van het EG-verdrag op de-minimissteun.
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Van belang is hier het zogenaamde zelfstandigheidscriterium. Indien een onderneming niet als zelfstandig kan worden
aangemerkt, dan dient voor de bepaling van de hoeveelheid ontvangen de-minimissteun ook rekening te worden gehouden met de
de-minimissteun verstrekt aan het moederconcern. In algemene zin wordt als ‘zelfstandig’ beschouwd een onderneming die niet
voor 25% of meer van het kapitaal of van de stemrechten in handen is van één onderneming of van verscheidene ondernemingen
gezamenlijk.
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alleen om steun die u hebt ontvangen van gemeente Montferland, maar ook om steun die u heeft
ontvangen van andere overheidsinstanties. Ook Europese subsidies dienen te worden meegerekend.
Het is raadzaam om zorgvuldig na te gaan of in uw geval de de-minimisdrempel niet wordt overschreden.
Bij het bedrag van de onderhavige subsidieverlening dient u eventuele andere in de afgelopen drie jaar
ontvangen de-minimissteun op te tellen. Immers bij overschrijding van de drempel dient de steun
aangemeld te worden en kan geen beroep meer worden gedaan op de de-minimisregel. Handelen in
strijd met de staatssteunregels uit het EG-verdrag kan in het ergste geval leiden tot terugvordering van de
verleende steun!
Samenloop met reguliere staatssteun
Mogelijk heeft uw onderneming voor dezelfde kosten die in aanmerking komen voor de huidige
deminimissteun reeds staatssteun ontvangen, die door de Europese Commissie is goedgekeurd of
binnen het toepassingsgebied van een groepsvrijstellingsverordening valt. Het totaalbedrag van deminimissteun en deze staatssteun mag dan de maxima niet overschrijden die op basis van het relevante
besluit van de Europese Commissie of groepsvrijstellingsverordening zijn toegestaan. In het geval
bijvoorbeeld voor investeringskosten ten behoeve van het milieu een goedkeuringsbeschikking is
gegeven om 30% van de subsidiabele kosten te vergoeden, dan mag bovenop deze steun voor deze
zelfde kosten geen deminimissteun worden verleend.

Bijlage 2: Verklaring de-minimis

Hierbij verklaart ondergetekende, dat aan de hierna genoemde onderneming alsmede aan het eventuele
gehele moederconcern waartoe de onderneming behoort


geen de-minimissteun is verleend
Over de periode van ……………………..(begindatum van het belastingjaar gelegen 2 jaar vóór de
datum van ondertekening van deze verklaring) tot …………………...... (datum van ondertekening
van deze verklaring) is niet eerder de-minimissteun verleend.


beperkte de-minimissteun is verleend
Over de periode van…………………..(begindatum van het belastingjaar gelegen 2 jaar vóór de
datum van ondertekening van deze verklaring) tot ............ ............... (datum van ondertekening van
deze verklaring) is eerder de-minimissteun (in welke vorm of voor welk doel dan ook) verleend tot
een totaal bedrag van € .......................................................... Of deze de-minimissteun al
daadwerkelijk is uitbetaald doet niet ter zake.
Een kopie van gegevens waaruit het verlenen van de-minimissteun blijkt wordt bijgaand verstrekt.


reeds andere steun voor dezelfde in aanmerking komende kosten is verleend
Voor dezelfde in aanmerking komende kosten is reeds staatssteun verleend tot een totaal bedrag van
€……………………... Deze staatssteun is verleend op grond van een groepsvrijstellingsverordening
of een besluit van de Europese Commissie op …………….
Een kopie van gegevens waaruit het verlenen van staatssteun voor dezelfde in aanmerking komende
kosten blijkt wordt bijgaand verstrekt.

Aldus volledig en naar waarheid ingevuld door:
.................................................................................................................................(bedrijfsnaam)
……………………………………………………………………................................(inschrijfnr. KvK)
.........................................................................................................(naam functionaris en functie)
.......................................................................................................................(adres onderneming)
...............................................................................................................(postcode en plaatsnaam)

...............................................(datum).....................................................................(handtekening)

