Bijlage 2 bij de Toelichting behorende bij de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering
topsectoren Zuid-Nederland 2015.
Zeeland (art. 2, 4 – als

Noord-Brabant (art. 8)

Limburg (art. 15)

Conclusie

vereisten opgenomen- , 5
Asv2013, art. 1.2.1 Asb2013)
Ondergrens aanvraag €

Ondergrens aanvraag €

-

2.500

1.000

Draagt niet bij aan

Subsidie niet in

Subsidieverlening past niet

realisering van een of meer

voldoende mate in het

binnen het beleid van

beleidsdoelstellingen, tenzij

algemeen provinciaal

Limburg

bijzondere gebeurtenis

belang

-

Activiteiten aanvrager

in regeling

-

niet gericht op de

Geborgd in drie Asv’s

Voldoende eenduidige toetsing
door vereiste in regeling dat ziet

provincie Noord-Brabant
-

Ondergrens Zeeland opgenomen

op Zuid-Nederland

Activiteiten aanvrager

Activiteiten aanvrager

Voldoende eenduidige toetsing

komen niet aantoonbaar

komen niet aanwijsbaar ten

door vereiste in regeling dat ziet

ten goede aan de

goede aan ingezetenen van

op Zuid-Nederland

inwoners van Noord-

Limburg

Brabant
-

Ontvanger handelt op

Aanvrager beoogt

Omschrijving niet hetzelfde maar

enigerlei wijze in strijd

doelstellingen of zal

beogen hetzelfde. Om te borgen

met fundamentele

activiteiten ontplooien ins

dat deze ook voor Zeeland geldt,

rechtsbeginselen

strijd met de wet, het

is deze ter aanvulling opgenomen

algemeen belang of

in de regeling

openbare orde
-

Gevraagde subsidie

-

-

Gelden worden niet of niet

Eenduidigheid geborgd door

in voldoende mate besteed

afbakening tot projectsubsidie en

voor het doel waarvoor de

bepalingen in artikel 4:35 van de

subsidie is aangevraagd

Awb

Aanvrager kan ook zonder

Weigeringsgrond ter zake het

noodzakelijk om activiteit

subsidie over voldoende

stimulerend effect ziet mede

uit te voeren

middelen voor activiteit

hierop.

beschikken
-

-

Continuïteit aanvrager

Artikel 4:35 Awb borgt voldoende

onvoldoende gewaarborgd

eenduidigheid in toetsing op deze
weigeringsgrond

Ontoelaatbare staatssteun

-

Ongeoorloofde steun in de

Als een aangevraagde subsidie zou

zin van artikel 107 VWEU of

leiden tot verstrekking van

in strijd met verplichting

onrechtmatige staatssteun, kan de

ingevolgde door de staat

provincie deze weigeren. Omdat

gesloten verdrag

de plicht tot het naleven van het
Europees staatssteunrecht al
rechtstreeks volgt uit het Europees
recht, behoeft de bevoegdheid om
subsidie te weigeren op grond van
het staatssteunrecht geen
grondslag in de Asv of een
subsidieregeling

-

In Noord-Brabant wordt

Aanvrager staat

Aanvragen van

wel register

geregistreerd wegens

subsidieontvangers, waarop in het

bijgehouden.

misbruik en/of oneigenlijk

verleden een sanctie is toegepast,

gebruik van een eerder

kunnen ook op grond van artikel

verstrekte subsidie

4:35 Awb preventief geweigerd
worden. Voldoende
eenduidigheid.

Behoefte aan activiteit

-

-

(vereiste)

Behoefte aan activiteit is
onderdeel van het beleid en de
vereisten en op die wijze
voldoende eenduidigheid

Redelijkerwijze mag worden

-

-

verwacht dat de activiteit

Artikel 4:35 Awb borgt voldoende
eenduidige toetsing

wordt gerealiseerd (vereiste)
Bezoldingsnorm

-

-

Geldt voor exploitatiesubsidies

Activiteit is gerealiseerd op

-

-

Artikel 4:29 Awb borgt voldoende

moment ontvangst
subsidieaanvraag

eenduidigheid

