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EU nieuws
Interreg-portefeuilleprojecten hebben grote impact op regio
Onlangs is in opdracht van het grensregio programmasecretariaat Interreg VA Vlaanderen-Nederland
(INTERVAVNL) een impactevaluatie uitgevoerd van de projecten die tot nu toe subsidie hebben
ontvangen. De resultaten van deze evaluatie dienen als input bij de ontwikkeling van het zesde Interreg
Vlaanderen-Nederland programma voor de periode 2021-2027.
De focus van de evaluatie ligt op de specifieke doelstellingen rond innovatie en demonstratie. Eén van
de case studies is het project CrossRoads2 (CROSSROADS2). De case study toont duidelijk aan dat de
kleinschalige innovatieve samenwerkingstrajecten tussen bedrijven in veel gevallen leidt tot een
concreet 'new-to-firm' of 'new-to-market' product, dat op afzienbare termijn op de markt gebracht kan
worden. Hiermee heeft CrossRoads2 dus directe impact op omzet en werkgelegenheid in de grensregio.
Deze is volgens de inschatting van de onderzoekers kwantificeerbaar op zeker € 30 miljoen tot € 40 miljoen
extra omzet en 400 extra FTE.
Het hefboomeffect van portefeuilleprojecten als CrossRoads2, Link2Innovate (LINK2INNO) en CrossCare
(CROSSCARE) blijkt groot te zijn. Dit type projecten zet de EFRO-middelen plus cofinanciering in voor
ondersteuning van verschillende kleinere innovatieprojecten en haalbaarheidsstudies voor
samenwerkende bedrijven in allerlei domeinen. Dit zorgt voor een veelvoud aan innovatieve
samenwerkingstrajecten, ondersteunde mkb-bedrijven en private cofinanciering. Zo dragen deze
projecten direct en aantoonbaar bij aan innovatie in de grensregio.
Kijk voor meer informatie op: https://www.stimulus.nl/interreg-va-crossroads-2/crossroads2-levert-grotebijdrage-aan-innovatie-in-grensregio/ en voor het volledige rapport: https://www.stimulus.nl/interreg-vacrossroads-2/wp-content/uploads/sites/8/2019/06/Eindrapport-Impactevaluatie-VL-NL.pdf
Nieuwe openstelling nationale regeling Eurostarsprojecten
Er is een nieuwe openstelling gepubliceerd voor de nationale regeling Eurostarsprojecten (EUROSTARSNL)
.Hiermee wordt het mogelijk gemaakt dat Nederlandse partijen kunnen deelnemen aan de
Eurostarsprojecten in de tweede helft van het jaar 2019.
De openstelling loopt van 6 tot en met 18 juni 2019. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 9,16 miljoen.
Regeling schoolfruit, -groenten en -melk 2019 gepubliceerd
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de Regeling schoolfruit, -groenten
en -melk 2019 gepubliceerd. De regeling vormt de nationale uitwerking van het EU-Schoolfruitprogramma
(SCHOOLFRUIT).
Meest in het oog springende wijziging ten opzichte van de regeling voor 2018 is dat scholen voor
voortgezet speciaal onderwijs vanaf komend schooljaar ook mee kunnen doen.
De regeling bevat de voorwaarden waaronder erkenning kan worden verleend aan leveranciers van
groente, fruit en melk, en de voorwaarden waaraan scholen moeten voldoen om te kunnen deelnemen.
De regeling geeft de mogelijkheid om gedurende een bepaalde periode gratis groente- en
fruitproducten en melk aan kinderen op basisscholen en scholen voor speciaal of voortgezet speciaal
onderwijs te verstrekken om op die manier bij te dragen aan het bevorderen van gezonde
eetgewoonten.
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Leveranciers van groente en fruit die aan de regeling willen deelnemen, kunnen van 14 juni tot en met
5 juli 2019 een aanvraag voor erkenning indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Om
als erkende leveranciers in het register te worden opgenomen, moeten zij in staat zijn om producten
landelijk te leveren, minimaal 300 scholen te beleveren en akkoord gaan met een forfaitair bedrag aan
steun van 23 eurocent per portie.
Leveranciers van melk die aan de regeling willen deelnemen, kunnen van 1 augustus tot en met 6
september 2019 een aanvraag voor erkenning indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland. Om als erkende leveranciers in het register te worden opgenomen, moeten zij akkoord
gaan met een forfaitair bedrag aan steun van 14 eurocent per eenheid.
Scholen die willen meedoen, kunnen zich tijdens de aanmeldperiode van 2 tot en met 13 september
2019 inschrijven bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

LIFE-oproep voor voorbereidende projecten van start
De Europese Commissie heeft een nieuwe oproep geopend voor voorbereidende projecten in het kader
van het Communautair programma voor het milieu en klimaatactie voor de periode 2014-2020 (LIFE).
Met het LIFE-programma ondersteunt de Europese Unie projecten die passen in het Europese natuur-,
milieu- en klimaatbeleid. Te ondersteunen projecten moeten het beleid verder ontwikkelen of in de
praktijk brengen.
Voorbereidende projecten betreffen projecten ter ondersteuning van specifieke behoeften voor de
ontwikkeling en tenuitvoerlegging van beleid en wetgeving van de EU inzake milieu en klimaat.
Aanvragen kunnen worden ingediend door alle in de EU geregistreerde rechtspersonen. De
ondersteuning bedraagt maximaal 60% van de subsidiabele kosten. De sluitingsdatum voor het indienen
van aanvragen is 24 september 2019.
Kijk voor meer informatie
preparatory-projects

op:

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-call-proposals-

Nieuwe EU-prijs voor scholen die onderricht over de EU geven
De Europese Unie (EU) komt met een nieuwe prijs om leerkrachten en scholen te belonen die voor beter
onderricht over de EU op school zorgen.
De nieuwe prijs – een initiatief van het Europees Parlement – heet de 'Jan Amos Comenius-prijs voor
onderwijs van hoge kwaliteit over de Europese Unie'.
Alle middelbare scholen in de EU komen in aanmerking voor de prijs, die de aandacht moet vestigen
op inspirerende onderwijsmethoden waarbij de leerlingen actief bij het onderricht over de EU worden
betrokken.
De oproep tot het indienen van aanvragen voor 2019 zal naar verwachting in september 2019 worden
gepubliceerd. Voor die tijd zal de Europese Commissie het wedstrijdreglement opstellen, met daarin de
gedetailleerde voorwaarden voor deelname, de termijnen, de toekenningscriteria, het aantal prijzen,
het prijzengeld en de wijze waarop de prijzen aan de winnaars zullen worden uitbetaald.
Kijk voor meer informatie op: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_167_R_0005&from=NL
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Commissie wil € 100 miljoen extra voor Horizon 2020 en Erasmus+
De Europese Commissie heeft voorgesteld om het budget voor de vlaggenschipprogramma's Horizon
2020 en Erasmus+ in 2019 met € 100 miljoen te verhogen.
Met deze extra middelen kan de EU krachtiger reageren op belangrijke uitdagingen, zoals de
klimaatverandering, en het onderwijs beter afstemmen op de noden van de arbeidsmarkt, aldus de
Commissie.
Van de extra € 100 miljoen zal € 80 miljoen naar klimaatonderzoek gaan in het kader van Horizon 2020,
het onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU. Deze aanvullende financiering zal bijdragen aan
de ambitieuze doelstelling om 35% van de middelen van dit programma te besteden aan
klimaatonderzoek.
De resterende € 20 miljoen zal dienen ter ondersteuning van Eramus+, het EU-programma voor
onderwijs, opleiding, jeugd en sport. Deze extra middelen zullen ook helpen bij de oprichting van
Europese universiteiten in het kader van een nieuw EU-initiatief, dat de hoeksteen vormt van de
Europese onderwijsruimte tegen 2025. Tegen 2021 wil de EU twaalf Europese universiteiten oprichten,
zodat studenten een diploma kunnen halen door studies in verschillende EU-landen te combineren.
Hiermee wordt het internationale concurrentievermogen van Europese universiteiten in de EU en
daarbuiten bevorderd.
Het voorstel ter verhoging van de Horizon 2020- en Erasmus+-budgetten moet overigens nog wel
worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad.
Kijk voor meer informatie op: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2493_nl.htm

Nieuwe OPZuid-openstelling 'Koolstofarme Economie' bevestigd
De Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (SOPZUID) staat van 11 juni tot
en met 27 september 2019 definitief open voor aanvragen met betrekking tot het onderdeel
'Koolstofarme Economie'.
De openstelling is gericht op demonstratieprojecten met betrekking tot innovaties die bijdragen aan
duurzame energieproductie, -efficiëntie en -besparing. De focus ligt daarbij op de gebouwde
omgeving, aangezien hier een groot deel van de totale energieconsumptie plaatsvindt.
De subsidie bedraagt maximaal 40% van de totale projectkosten en kan oplopen tot € 1,5 miljoen per
project. In totaal is € 8 miljoen te verdelen.
Kijk voor meer informatie – inclusief een factsheet met beknopte informatie over de openstelling – op:
https://www.stimulus.nl/opzuid/openstelling-koolstofarme-economie-bevordering-van-duurzameenergie-per-11-juni-2019/
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Rijksnieuws
Aantal subsidiemodules EZK verlengd én opnieuw of langer open
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de looptijd van de subsidiemodules
Innovatiekredieten (INNOKREDIET), Seed capital technostarters (SCT) en Vroegefasefinanciering (VFF)
met vijf jaar verlengd tot juli 2024.
Tegelijk met de verlenging van de drie regelingen heeft EZK ook een nieuwe openstelling van de
subsidiemodule Vroegefasefinanciering bekendgemaakt. Deze regeling gaat van 1 juli tot en met 1
oktober 2019 open voor aanvragen van academische innovatieve starters, hbo-innovatieve starters en
TO2-innovatieve starters. Het subsidieplafond bedraagt € 2,4 miljoen.
Ten slotte is ook de openstellingsperiode van de subsidiemodule Garantie ondernemingsfinanciering
energietransitie financieringsfaciliteit (GO ETFF) verlengd tot en met 31 december 2019 (was 30 juni
2019). Eerder was verwacht dat mogelijk per 1 juli 2019 de doelen van deze regeling al via Invest-NL
bereikt zouden kunnen worden. Aangezien dat nog niet het geval is, is besloten de openstelling in ieder
geval met zes maanden te verlengen.

Wiebes zegt extra budget toe voor meerjarige DEI+-projecten
Minister Wiebes (EZK) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het voornemen om meerjarige
projecten binnen de regeling Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+) voor een aantal
onderdelen te faciliteren.
Het gaat vooralsnog om innovatieve projecten op het gebied van 'Flexibilisering elektriciteitssysteem
(waaronder waterstof)' en 'Ruimtelijke inpassing van grootschalige duurzame energieopwekking'.
In 2019 is de DEI+ – onderdeel van de regeling Topsector energieprojecten (TOPENERGIE) – opengesteld
voor een aantal aanvullende thema’s waar Nederland voor een grote innovatieopgave staat. Deze
aanvullende thema's worden gefinancierd vanuit de klimaatenvelop 2019. Deze middelen zijn in
afwachting van het definitieve klimaatakkoord echter nog niet meerjarig beschikbaar en als gevolg
daarvan kunnen er geen meerjarige projecten worden ondersteund.
In de praktijk blijkt dit een groot knelpunt. De beoogde grootschalige pilot- en demonstratieprojecten
kennen immers vaak een doorlooptijd van drie à vier jaar. Partijen dienen op dit moment dan ook geen
voorstellen in, gezien de beperkende voorwaarde om het project in een jaar gerealiseerd te hebben. In
de loop van het jaar wordt het nog problematischer om aan deze voorwaarde te kunnen voldoen.
Om dit knelpunt vooruitlopend op het definitieve klimaatakkoord gedeeltelijk op te lossen, heeft Wiebes
nu besloten om ruimte vrij te maken binnen de EZK-begroting. Hierbij anticipeert hij op het meerjarig
overkomen van de klimaatenvelopmiddelen, maar dekt dit vooralsnog uit het niet verplichte deel van
de reguliere energie-innovatiemiddelen op zijn begroting.
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Dit nog niet verplichte deel is beperkt en dat is dan ook tevens de reden dat de minister niet over de
gehele breedte van de DEI+ meerjarige projecten kan faciliteren. Concreet is hij dan ook van plan om
op korte termijn projecten met een duur van maximaal vier jaar toe te staan voor projecten met
betrekking tot de volgende twee (al genoemde) onderwerpen:




Flexibilisering elektriciteitssysteem (waaronder waterstof), met een budget van € 12,5 miljoen; en
Ruimtelijke inpassing van grootschalige duurzame energieopwekking: met een budget van €
4,5 miljoen.

Pas na een definitief klimaatakkoord komen de middelen uit de klimaatenvelop meerjarig beschikbaar.
Op dat moment zal EZK over de gehele breedte van de DEI+ meerjarige projecten kunnen
ondersteunen, aldus Wiebes.
Kijk voor meer informatie op:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/12/kamerbrief-over-het-gedeeltelijkfaciliteren-van-meerjarige-projecten-binnen-de-dei

Ruim € 1 miljoen subsidie beschikbaar voor versterking grafimediasector
Grafimediabedrijven kunnen de komende twee jaar subsidie krijgen om hun bedrijf toekomstbestendiger
te maken. Er is in totaal een bedrag van ruim € 1 miljoen beschikbaar om te investeren in medewerkers,
zo meldt het A&O Fonds Grafimediabranche (AOFG).
De subsidie komt vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het met ESF-geld ondersteunde project
'Create your future' loopt tot 26 juni 2021. Met behulp van dit project van het A&O Fonds
Grafimediabranche kunnen grafimediabedrijven tot 75% van de kosten voor activiteiten op het gebied
van duurzame inzetbaarheid terugkrijgen.

Toekomstgericht scholen
Er is geld beschikbaar voor twee soorten programma's. Allereerst is er subsidie voor ondernemingen die
hun medewerkers toekomstgericht willen scholen. Met de subsidie kunnen deze bedrijven medewerkers
opleiden zodat ze in staat zijn om nieuwe werkzaamheden uit te voeren. Op dit moment wordt
uitgewerkt welke opleidingen in aanmerking komen voor subsidie.

Duurzaam inzetbare medewerkers
Het tweede programma is gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Hoe blijven
medewerkers fit, gemotiveerd en vakbekwaam en hoe blijf je als organisatie gezond? Op basis van een
intake wordt per bedrijf een plan van aanpak op maat opgesteld. De activiteiten uit het plan zijn
daarbij altijd gericht op het creëren van bewustwording, het aanzetten tot actie en het realiseren van
blijvende aandacht voor duurzame inzetbaarheid onder bedrijven en werknemers.

Tot 75% van de investering terug
De subsidie kan dus oplopen tot 75% van de investering. De daadwerkelijke hoogte van het
subsidiebedrag hangt af van het traject dat in samenspraak met bedrijven wordt opgesteld.

Uitwerking subsidieprogramma's
In juli 2019 maakt het A&O Fonds Grafimediabranche meer inhoudelijke informatie over de twee
subsidieprogramma's bekend. Grafimediabedrijven die nu al willen overleggen over de mogelijkheden
kunnen echter al contact opnemen met het fonds.
Kijk voor meer informatie op: https://www.aenofondsgrafimedia.nl/nieuws/miljoen-voor-versterkinggrafimediasector
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Cultuurbeleid 2021-2024: meer subsidie, meer spelers, andere genres
OCW-minister Van Engelshoven maakt in de culturele basisinfrastructuur plek voor meer spelers en voor
andere genres. Zo moet het culturele aanbod een goede afspiegeling worden van de verschillende
voorkeuren in de samenleving én van het culturele veld.
Het subsidiebudget van de basisinfrastructuur (de culturele instellingen die een directe subsidie van het
Rijk ontvangen) wordt uitgebreid met € 44 miljoen tot € 375 miljoen. Deze investering maakt deel uit van
de structurele investering van € 80 miljoen in cultuur vanaf 2020, zo schrijft de minister in een brief aan
de Tweede Kamer met daarin de uitgangspunten voor het cultuurbeleid in de periode 2021-2024.

Uitbreiding basisinfrastructuur
Door de extra investering krijgen meer instellingen een plek in de basisinfrastructuur. Van Engelshoven
maakt ruimte voor verbreding en vernieuwing in het culturele aanbod. Zo is er geld beschikbaar voor
instellingen en makers die met vernieuwende genres als urban arts, ontwerp en popmuziek een breder,
gevarieerd publiek bereiken.
In de basisinfrastructuur krijgen nu ook festivals in de podiumkunsten, letteren, design en crossovers een
plek. Tevens wordt het aanbod in de podiumkunsten voor jeugd uitgebreid. En er is aandacht voor
ontwikkeling van talent in alle disciplines. Ook komt er geld om musea met een gemeentelijke of
provinciale collectie te ondersteunen. De basisinfrastructuur biedt in de periode 2021-2024 plek aan één
gemeentelijk of provinciaal museum per provincie.

Eerlijke beloning
In de komende periode moeten instellingen de Fair Practice Code onderschrijven. Door de Fair Practice
Code als subsidievoorwaarde op te nemen, moeten instellingen zich houden aan afspraken die in de
sector zijn gemaakt over eerlijk loon, zoals de cao en honoreringsrichtlijnen. Provincies en gemeentes
delen dit uitgangspunt, zodat eerlijke beloning de norm wordt in de culturele sector.
Daarnaast wordt geïnvesteerd in maatregelen die de verdienmogelijkheden van de sector vergroten.
Zo komt er een structurele voorziening voor professionele ontwikkeling.

Toegankelijkheid en samenwerking
Verder wordt een programma geïnitieerd met als doel de cultuurdeelname van zoveel mogelijk
verschillende groepen te bevorderen. Ook kiest de minister voor cultuuronderwijs. Het programma
Cultuureducatie met kwaliteit wordt doorgezet. Bovendien ontvangen alle deelnemende gemeenten
in de periode 2021-2024 hetzelfde bedrag per leerling.
In de nieuwe cultuurperiode wordt ook intensief samengewerkt met de stedelijke regio's. Er komt onder
andere een matchingsregeling met regio's om overal in Nederland culturele innovatie te stimuleren. Rijk
en regio investeren samen in jonge initiatieven, die zo hun plannen tot bloei kunnen laten komen.

Criteria voor culturele instellingen
De plannen van culturele instellingen worden in de periode 2021-2024 op een aantal criteria getoetst.
Daarbij zijn (inter)nationale kwaliteit en eerlijke beloning de doorslaggevende factoren. Van
Engelshoven verwacht dat instellingen in beweging blijven en op zoek blijven naar de beste aansluiting
met het publiek. Essentieel is ook dat culturele instellingen educatie en participatie bevorderen. Tot slot
wordt er rekening gehouden met de geografische spreiding.

7

Op basis van de nu gepresenteerde uitgangspunten en criteria kunnen culturele instellingen – na
definitieve vaststelling van de Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2021-2024 – tot en met 31
januari 2020 hun aanvraag indienen voor subsidie voor de periode 2021-2024. Na advies van de Raad
voor Cultuur over de inzendingen maakt minister Van Engelshoven op Prinsjesdag 2020 de
subsidiebesluiten bekend.
Kijk voor meer informatie – inclusief de conceptversie van de Subsidieregeling culturele
basisinfrastructuur 2021-2024 – op:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/11/cultuurbeleid-2021-–-2024-cultuur-vooriedereen en https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/11/aanbiedinguitgangspunten-cultuurbeleid-2021-2024

Nieuwe regeling voor het stimuleren van eerlijk, gezond en veilig werk
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de Tijdelijke subsidieregeling eerlijk,
gezond en veilig werk 2019 (TSEGVW) gepubliceerd.
Doel van de regeling is het stimuleren van projecten die zijn gericht op activiteiten die door middel van
preventie bijdragen aan eerlijk, gezond of veilig werk of het vergroten van bewustwording of kennis
over eerlijk, gezond of veilig werk. Voor 2019 is een budget van € 600.000 beschikbaar.
Aanvragen kunnen worden ingediend door een werkgeversorganisatie, een werknemersorganisatie (al
dan niet gezamenlijk), een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds of een rechtspersoon zonder
winstoogmerk die namens één of meer sectoren of één of meer branches een subsidie aanvraagt op
grond van deze regeling.
De subsidie kan onder andere worden verstrekt in verband met de uitvoering van één van de volgende
projecten op het terrein van eerlijk, gezond of veilig werk:




Een onderzoek waarvan de resultaten door de aanvrager of derden worden toegepast;




Een communicatie- of voorlichtingsactiviteit; of

Een pilot waarin innovatieve instrumenten, methoden of werkwijzen worden ontwikkeld en
getest;
Een training aan groepen.

De subsidie bedraagt in principe maximaal 50% van de subsidiabele kosten. Indien het project zowel is
gericht op gezond en veilig werk als op eerlijk werk bedraagt de subsidie maximaal 80% van de
subsidiabele kosten. Het aangevraagde subsidiebedrag bedraagt tussen de € 25.000 en € 100.000 per
aanvraag. Een aanvrager kan meerdere aanvragen indienen op voorwaarde dat het totaal aan
verleende subsidie maximaal € 100.000 bedraagt per aanvrager.
Aanvragen kunnen van 17 juni 2019 tot en met 31 juli 2019 worden ingediend bij Uitvoering Van Beleid
(onderdeel van de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering van het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst
behandeld.

€ 65 miljoen extra voor Nederlands startup- en scale-upbeleid
Het kabinet gaat de komende vier jaar € 65 miljoen extra investeren in het Nederlandse startup- en scaleupbeleid.
Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt het bedrag beschikbaar om
knelpunten rondom personeel en financiering aan te pakken. Een sterk klimaat voor startups en scaleups is cruciaal voor de aanwas en doorgroei van technologiebedrijven. Het geld wordt ingezet voor
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een betere toegang van startups en scale-ups tot (durf)kapitaal, het verkennen van een fiscale
regeling voor aandelenopties personeel, een verblijfsregeling voor essentiële personeelsleden van
startups en vrije toegang tot de arbeidsmarkt voor partners van buitenlandse zelfstandigen in
Nederland. Ook gaat het kabinet zorgen dat de toegang van Nederlandse startups tot de
internationale netwerken verbetert en meer bedrijven doorgroeien tot wereldspelers.

Maatregelen om technisch en digitaal talent aan te trekken
Ten opzichte van andere bedrijven is het voor startups en scale-ups extra moeilijk om personeel aan te
trekken, omdat zij vaak geen hoge, vaste salarissen kunnen betalen. Het kabinet neemt daarom
onderstaande maatregelen.

Fiscale regeling voor aandelenopties personeel
Samen met staatssecretaris Snel (Financiën) verkent staatssecretaris Keijzer een aanpassing van de
fiscale regeling voor aandelenopties. Doel is te komen tot een wettelijke regeling, waarbij het moment
van belastingheffing wordt verplaatst van het moment van uitoefenen van de aandelenopties, naar
het moment van verkoop van de met de aandelenopties verkregen aandelen.

Verblijfsregeling essentiële personeelsleden startups en vrije toegang partners
Talent kan ook van buiten de landsgrenzen worden aangetrokken om de krapte op de arbeidsmarkt
op te vangen. Minister Koolmees (SZW), minister Grapperhaus (JenV) en staatssecretaris Keijzer creëren
daarom in pilotvorm een verblijfsregeling voor essentiële personeelsleden van een startup afkomstig
van buiten de EU. Een andere maatregel die minister Koolmees neemt, is de vrije toegang tot de
arbeidsmarkt voor partners van buitenlandse zelfstandigen (planning begin 2020).

Verkenning aanvullende acties om durfkapitaal te stimuleren
Voor startups en scale-ups is het nodig om voldoende kapitaal aan te kunnen trekken om te kunnen
groeien. Dit is met name een belemmering voor jonge ondernemers die actief zijn op het terrein van
sleuteltechnologieën. Deze sectoren zijn vaak kennis- en kapitaalintensief en jonge bedrijven hebben
daardoor meer tijd en middelen nodig om een technologie naar de markt te brengen. De recente
evaluaties van diverse risicokapitaalinstrumenten laten zien dat de toegang tot kapitaal door de
overheidsinterventies in de vroege fase succesvol zijn geweest. Omdat er nog steeds een tekort aan
toegang tot kapitaal lijkt te zijn in de vroege fase en in het licht van initiatieven in omringende landen
om durfkapitaal te stimuleren, onderzoekt het kabinet of aanvullende acties nodig zijn.
Zo is het kabinet in gesprek met Invest-NL om te bezien of fondsvorming voor ondernemingen op het
gebied van sleuteltechnologieën kan worden bevorderd. Daarnaast heeft de topsector HTSM het
initiatief genomen om een investeringsfonds voor scale-ups op te zetten. En komend najaar organiseert
staatssecretaris Keijzer in de SEED-capital regeling (SCT) een tender voor duurzaamheid fondsen.
Hiervoor stelt zij aanvullend op de € 65 miljoen een bedrag van € 20 miljoen beschikbaar.

Vervolg StartupDelta
Om de ambities waar te maken, is een stevige impuls nodig. Het kabinet ziet hier een taak voor
StartupDelta. Constantijn van Oranje is bereid om zich ook na medio 2019 als ambassadeur van het
programma met de nieuwe naam TechLeap.NL te blijven inzetten voor de versterking van het klimaat
voor startups en scale-ups, zo besluit Keijzer.
Kijk voor meer informatie op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/03/kabinetinvesteert-65-miljoen-euro-in-beleid-startups-en-scale-ups
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Extra budget voor Beleidsexperiment menselijk kapitaal (MKB!dee)
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft € 300.000 extra beschikbaar gesteld voor
de huidige, tot en met 27 augustus 2019 lopende openstelling van de regeling Beleidsexperiment
menselijk kapitaal (BMK).
De regeling – die ook bekendstaat als de regeling MKB!dee – is gericht op een toename van
investeringen door mkb-ondernemers in scholing en ontwikkeling van werkenden. Er kan subsidie
worden aangevraagd voor projecten die oplossingen bieden voor knelpunten die mkb-ondernemers
belemmeren om te investeren in scholing en ontwikkeling van huidig of toekomstig werkenden.
De openstelling loopt van 15 april tot en met 27 augustus 2019. Het subsidieplafond voor deze
openstelling was eerder vastgesteld op € 7,5 miljoen. Dit bedrag wordt nu dus verhoogd tot € 7,8
miljoen.

Subsidieregeling restauratie grote rijksmonumenten gepubliceerd
De Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019-2020 (SRRM19) is gepubliceerd.
Doel van deze nieuwe regeling is het stimuleren van de restauratie van grote rijksmonumenten. Voor de
jaren 2019 tot en met 2021 is in totaal een budget van € 60 miljoen beschikbaar.
In aanmerking voor subsidie komen eigenaren van een rijksmonument, als tegemoetkoming in de
restauratiekosten ten behoeve van dat rijksmonument. Onder een eigenaar wordt verstaan: een
natuurlijke persoon of rechtspersoon die het recht van eigendom of een ander zakelijk recht heeft op
een rijksmonument.
Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten de subsidiabele kosten van het project minimaal €
2,5 miljoen bedragen. De subsidie bedraagt 30% van de subsidiabele kosten. Dit subsidiepercentage
kan worden verhoogd met:



40 procentpunten indien de eigenaar (in combinatie met de restauratie) werkzaamheden
verricht ter verbetering van de duurzaamheid;



10 procentpunten indien de eigenaar (in combinatie met de restauratie) werkzaamheden
verricht ter verbetering van de publiekstoegankelijkheid of toegankelijkheid van het
rijksmonument voor mensen met een visuele of motorische beperking; of



10 procentpunten, indien sprake is van een meervoudige opgave.

Subsidiabel zijn de restauratiekosten, de kosten van een verduurzamingsadvies en de kosten met
betrekking tot de voorbereiding van de aanvraag (aanbestedingskosten, leges, en kosten voor
inspectie, onderzoek, planvorming of rapporten).
Aanvragen kunnen van 1 juli 2019 tot en met 16 september 2019 worden ingediend bij de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed. Indien na deze eerste aanvraagperiode nog minimaal € 10 miljoen van het
beschikbare budget resteert, kunnen aanvragen ook van 15 augustus 2020 tot en met 16 september
2020 worden ingediend.
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Provincie Noord Brabant nieuws
Brabant gaat aanschaf en gebruik van e-deelauto’s stimuleren
De provincie Noord-Brabant gaat subsidie verstrekken voor projecten gericht op het stimuleren van de
aanschaf of het gebruik van e-deelauto’s.
Daartoe heeft de provincie de Subsidieregeling energie Noord-Brabant (SENB) uitgebreid met de
nieuwe paragraaf E-deelauto’s.
Op basis van deze paragraaf kunnen stichtingen, verenigingen en mkb-ondernemingen van 1 juli tot en
met 3 december 2019 subsidie aanvragen. Taxibedrijven, autoleasemaatschappijen en autodealers
mogen geen aanvragen indienen.
Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet onder meer worden voldaan aan de volgende eisen:



Het project is uitsluitend gericht op e-deelauto’s (volledig elektrisch en voorzien van energie
door middel van een batterij of brandstofcel);



De e-deelauto’s worden uitsluitend gebruikt door particulieren, een samenwerkingsverband
van een mkb-onderneming en particulieren, of een samenwerkingsverband van een mkbonderneming en haar medewerkers;




Het gebruik door particulieren en medewerkers betreft enkel privégebruik;
Het project is aantoonbaar gericht op ten minste vijf particuliere gebruikers per e-deelauto.

De subsidie bedraagt:



€ 4500 per e-deelauto en eenmalig € 2500 voor proceskosten tot een maximum van in totaal €
29.500, indien de subsidieaanvrager een stichting of vereniging is;



€ 4500 per e-deelauto tot een maximum van in totaal € 27.000 indien de subsidieaanvrager een
mkb-onderneming is.

In totaal is € 750.000 beschikbaar. Dit budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de
subsidieaanvragen

Brabant gaat cultuurprojecten van ten minste nationaal belang steunen
De provincie Noord-Brabant heeft de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant
(HEDCULNB) gewijzigd. Met de regeling versterkt de provincie de culturele basisinfrastructuur in Brabant.
De nu gepubliceerde zogeheten veertiende wijzigingsregeling betreft onder meer de intrekking van
paragraaf 5 (Jeugdcultuurfonds Brabant). Daarnaast worden paragrafen 11 (Cultuurprojecten van ten
minste nationaal belang) en 12 (Ontwikkeling en innovatie van cultuurprojecten van ten minste
nationaal belang) nieuw toegevoegd.

Cultuurprojecten van ten minste nationaal belang
Op basis van deze nieuwe paragraaf kan subsidie worden verstrekt voor projecten gericht op het
ontwikkelen en uitvoeren van cultuurprojecten van ten minste nationaal belang. De subsidie wordt
verstrekt in de vorm van een lening, een combinatie van een lening en geldbedrag, of een
garantstelling.
Subsidie kan worden aangevraagd door privaatrechtelijke rechtspersonen.
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De hoogte van de subsidie bedraagt:



30% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 1.500.000, indien het een subsidie
betreft in de vorm van een lening of lening en subsidie;



80% van een door derden verstrekte geldlening tot een maximum van 30% van de subsidiabele
kosten en tot een maximum van € 1.500.000, indien het een subsidie betreft in de vorm van een
garantstelling.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 3 juni tot en met 31 december 2019. Het subsidieplafond
voor deze periode bedraagt € 2.525.000.

Ontwikkeling en innovatie van cultuurprojecten van ten minste nationaal belang
Vanuit deze nieuwe paragraaf kan subsidie worden verstrekt voor projecten gericht op:





de ontwikkeling van een nieuw cultuurproject;
de innovatie van een bestaand cultuurproject;
validatie van nieuwe culturele activiteiten of producten.

Subsidie kan worden aangevraagd door privaatrechtelijke rechtspersonen.
De hoogte van de subsidie bedraagt 30% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 64.999.
Aanvragen kunnen eveneens worden ingediend van 3 juni 2019 tot en met 31 december 2019. Het
subsidieplafond voor deze periode bedraagt € 585.000.

Brabant maakt regeling voor lokale onderzoeksjournalistiek bekend
De provincie Noord-Brabant heeft de Subsidieregeling media Noord-Brabant (MEDIANB) gepubliceerd.
Doel van de nieuwe regeling is bij te dragen aan een structurele versterking van de lokale
onderzoeksjournalistiek, zodat de functie van media als waakhond van de lokale democratie
behouden en verder vormgegeven kan worden.
Subsidie kan worden aangevraagd door media-instellingen, oftewel publieke of private instellingen die
zich richten op de verzorging van een mediadienst. Subsidieaanvragers moeten rechtspersonen zijn én
zich richten op een verzorgingsgebied van maximaal 50.000 inwoners.
Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het versterken en vernieuwen van de lokale
onderzoeksjournalistiek, door middel van:






het volgen van scholing;
organisatieontwikkeling;
samenwerkingsprojecten; of
het ontwikkelen of implementeren van onderzoeksmethodieken.

De hoogte van de subsidie bedraagt 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 22.500.
Het subsidieplafond voor 2019 bedraagt € 90.000.
Aanvragen kunnen van 4 juni tot en met 31 oktober 2019 worden ingediend bij de provincie NoordBrabant. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.
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Noord-Brabant komt met subsidie voor verbetering lokale journalistiek
Lokale omroepen en bladen in de provincie Noord-Brabant kunnen vanaf 4 juni subsidie aanvragen
voor verbetering van de lokale journalistiek.
Aanleiding voor de invoering van de nieuwe subsidieregeling is een amendement op initiatief van het
CDA, gesteund door GroenLinks en ChristenUnie/SGP. De regeling richt zich op lokale media met een
verzorgingsgebied van maximaal 50.000 inwoners. Voor de regeling komt in totaal € 90.000
beschikbaar.
De regeling is bedoeld voor het ondersteunen van een beperkt aantal projecten. Aanvragen moeten
zich onder meer richten op blijvende verbetering van de lokale journalistiek, zodanig dat er ruimte komt
voor (meer) onderzoeksjournalistiek. Dit kan door middel van scholing, organisatieontwikkeling,
samenwerkingsprojecten of de ontwikkeling en implementatie van onderzoeksmethodieken.
Toekenning gaat op volgorde van binnenkomst, maar ingediende aanvragen worden indien nodig
beoordeeld door onafhankelijke experts op het gebied van onderzoeksjournalistiek.

Aanvulling op landelijke fondsen
De provinciale subsidieregeling vormt een aanvulling op lokale of landelijke fondsen die gericht zijn op
het bevorderen van onderzoeksjournalistiek en concrete onderzoeksprojecten subsidiëren. Op deze
wijze kan Noord-Brabant een specifieke eigen rol spelen, zo meldt de provincie.
Kijk voor meer informatie op: https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2019/mei/subsidieregeling-lokalejournalistiek-van-start
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