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BIJLAGE(N) 1. Specificatie subsidiebedrag ONDERWERP Subsidieverlening 88555320 

2. Controleprotocol provincie 
Utrecht april 2022 

Geachte 

Op 12 juni 2022 hebben wij uw subsidieaanvraag ontvangen voor een bedrag van€ 337.500,00 voor het project 
'Health lnnovation School Utrecht Region' in het kader van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 
2022. 

Op 20 oktober 2022 heeft u ons een gewijzigde begroting verstrekt. De door u aangevraagde subsidie is daarbij 
bijgesteld naar een bedrag van€ 170.000,00. 

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht april 2022 
('AsvpU 2022') en de Beleidsregel van de provincie Utrecht inzake de subsidiabele kosten bij projectsubsidies 
('Beleidsregel'). 

Subsidieverlening 

Wij hebben vastgesteld dat uw aanvraag aan de criteria voldoet. Wij hebben daarom besloten u, op grond van 
artikel 1.5 van de AsvpU 2022 en artikel 4:23, derde lid onder c, van de Algemene wet bestuursrecht voor het 
genoemde project een subsidie te verlenen voor een bedrag van maximaal€ 170.000,00. Dit is maximaal 
(afgerond) 46,28% van de totale subsidiabele kosten ten bedrage van€ 367.350,00. Omzetbelasting ('BTW) is niet 
subsidiabel. 
De totale projectkosten bedraagt€ 645.900,00 waarvan€ 216.900,00 aan overige kosten is opgenomen welke niet 
subsidiabel zijn. 
Conform artikel 31 Opleidingssteun van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening zijn cateringkosten en kosten 
voor marketing en communicatie niet subsidiabel. Derhalve is een correctie doorgevoerd op de totale subsidiabele 
kosten ad€ 61.650,00. In bijlage 1 wordt het toegekende subsidiebedrag verder toegelicht. 

Deze projectsubsidie dient u gedurende de periode van 3 mei 2022 tot en met 30 april 2025 aan te wenden voor de 
bekostiging van de activiteiten zoals opgenomen in uw subsidieaanvraag met inachtneming van de bepalingen 
daarover in deze beschikking. Projectkosten gemaakt vóór het indienen van de aanvraag van 12 juni 2022 zijn, met 
uitzondering van gerelateerde voorbereidingskosten ten behoeve van het project, op basis van de Algemene 
Groepsvrijstellingsverordening niet subsidiabel. 

Met betrekking tot uw activiteiten gelden de volgende realisatie-indicatoren per einde project: 
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• Succesvol opleiden van minimaal 150 innovators in de regio Utrecht op het gebied van zorg , preventie en 
gezondheid ; 

• Bereiken van minimaal 7.500 zorgprofessionals in de regio Utrecht door actieve kennisverspreiding via de 
reeds opgeleide innovators; 

• Opleveren van verklaring en/of overeenkomst met elke publieke opleider in het MBO, HBO en WO in de 
regio Utrecht waar ingegaan wordt op betrokkenheid publiek onderwijs en het eventueel doorontwikkelen 
van hun scholingsaanbod ; 

• Succesvolle deelname en afronding aan het programma 'Lerende aanpak van de Utrecht Talent Alliantie' ; 
• Minimaal tweemaal per jaar afstemming met Utrech!Zorg en HeathHubUtrecht. 

Bepalingen en verplichtingen 

Op deze subsidieverlening zijn de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht ('Awb'), AsvpU 2022 de 
Beleidsregel van toepassing . Hierna wordt een aantal bepalingen en verplichtingen uit deze regelgeving nader 
onder uw aandacht gebracht. Bepalingen met betrekking tot de subsidievaststelling volgen in een apart onderdeel. 

• De subsidieontvanger dient de in deze beschikking vermelde realisatie-indicatoren na te komen; 
• De subsidie kan slechts worden aangewend voor de activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt; 
• Uiterlijk op 1 oktober 2023 en 1 oktober 2024 zendt u ons een tussentijdse rapportage over de voortgang 

van uw activiteitenplan en het financieringsplan voor het komende jaar. Deze rapportage sluit zoveel mogelijk 
aan op het activiteiten-/projectplan en de begroting zoals goedgekeurd in de verleningsbeschikking. 
Belangrijke verschillen worden toegelicht; 

• Overeenkomstig artikel 6.1 AsvpU 2022 is de subsidieontvanger verplicht om bepaalde gebeurtenissen en 
situaties binnen 2 weken te melden aan de provincie. Deze meldingsplicht geldt onder andere als de 
gesubsidieerde activiteiten niet of niet geheel zullen worden verricht of indien niet of niet geheel aan de 
opgelegde verplichtingen zal worden voldaan; 

• De meldingsplicht van artikel 6.1 AsvpU 2022 is ook van toepassing bij wijzigingen die groter zijn dan 20% 
van de begrote subsidiabele kosten en/of inkomsten of wijzigingen in de financiering van de activiteiten die 
groter zijn dan 20% van de begrote subsidiabele kosten; 

• Op grond van artikel 6.2 AsvpU 2022 heeft de subsidieontvanger de plicht om een deugdelijke en doelmatige 
administratie te voeren . Daarvoor gelden de wettel ijke bewaartermijnen , waaronder een bewaartermijn van 10 
jaar als er sprake is van staatsteun; 

• In de communicatie-uitingen is het van belang dat het logo van de Utrecht Talent Alliantie wordt gehanteerd ; 
• Wij stellen een vermelding van de provincie Utrecht als subsidieverstrekker in uw communicatie-uitingen op 

prijs. U kunt daarvoor ons logo gebruiken, dat is te vinden op de website van provincie Utrecht; 
• Wij behouden ons het recht voor steekproefsgewijs te controleren of wordt voldaan aan de, aan de 

subsidieverlening verbonden, verplichtingen. Voorts om te controleren of de geplande activiteiten en uitgaven, 
zoals vermeld in de verleningsbeschikking en onderliggende subsidieaanvraag, daadwerkelijk plaatsvinden . 
Ten behoeve van deze controle dient u inzage te geven in uw subsidieadministratie en de daarin opgenomen 
bewijstukken (zoals facturen , projectmateriaal , correspondentie, ledenlijsten , etc.); 

• Mogelijk zullen wij u vragen jaarlijks een kostenoverzicht van het subsidieproject aan te leveren, in verband 
met de provinciale jaarafsluiting . 

Bevoorschotting 

De verleende subsidie van€ 170.000,00 wordt voor 90% bevoorschot en in drie termijnen uitbetaald conform de 
uitgavenplanning bij uw subsidieaanvraag. De termijnen zijn als volgt berekend: 

• de 1 e termijn bedraagt 30% van € 170.000,00 = 51 .000,00. Dit bedrag wordt binnenkort uitbetaald; 
• de 2e termijn bedraagt 30% van€ 170.000,00 = 51 .000,00. Dit bedrag wordt na goedkeuring van de eerste 

tussentijdse rapportage uitbetaald; 
• de 3e termijn bedraagt 30% van€ 170.000,00 = 51 000,00. Dit bedrag wordt na goedkeuring van de tweede 

tussentijdse rapportage uitbetaald; 

en worden uitbetaald door overmaking op rekeningnummer 
onder vermelding van de projectnaam. 

Subsidievaststelling 

In overeenstemming met artikel 4:44 Awb en artikel 5.3 en 5.4 AsvpU 2022 zendt u ons uiterlijk 30 oktober 2025 
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een aanvraag tot subsidievaststelling. Overeenkomstig artikel 4:45 Awb en artikel 5.3 AsvpU 2022 gaat deze 
aanvraag vergezeld van een inhoudelijke en financiële (eind)verantwoording van de subsidiebesteding. 

• De inhoudelijke verantwoording heeft de vorm van een activiteitenverslag. Dit verslag maakt inzichtelijk in 
hoeverre de activiteiten hebben plaatsgevonden en dat deze overeenkomstig de aan de subsidie verbonden 
verplichtingen zijn uitgevoerd. Tevens bevat het verslag een vergelijking tussen de nagestreefde en 
gerealiseerde projectdoelstellingen en een toelichting op de verschillen. De projectdoelstellingen zijn de 
realisatie-indicatoren zoals opgenomen in deze beschikking. 

• De financiële verantwoording betreft een financieel verslag dat is voorzien van een controleverklaring zoals is 
voorgeschrevene in het Controleprotocol verantwoording subsidies provincie Utrecht april 2022 (zie bijlage 2). 
Dit controleprotocol maakt onlosmakelijk deel uit van deze beschikking. 

Het financiële verslag sluit aan op de begroting op basis waarvan subsidie is verleend en bestaat uit een 
vergelijking met de oorspronkelijk begrote baten en lasten (c.q. inkomsten en kosten). Belangrijke verschillen 
dienen te worden toegelicht. Het financiële verslag kan als bijlage deel uitmaken van uw jaarrekening. Hierbij dient 
het project, de totale werkelijke projectkosten en -inkomsten, inclusief de provinciale subsidie, adequaat inzichtelijk 
te zijn gemaakt. Verder dient uw accountant onder meer expliciet te verklaren over het subsidieproject en een 
goedkeuringstolerantie te hanteren van 1% van de subsidiabele kosten. 

NB: U dient uw projectadministratie zodanig in te richten dat kan worden voldaan aan de verantwoordingseisen in 
deze beschikking inclusief Controleprotocol verantwoording subsidies provincie utrecht april 2022. Wij adviseren u 
om daarover ook in overleg te treden met uw accountant bij aanvang van het subsidieproject. 

Op basis van uw inhoudelijke en financiële verantwoording stellen wij de subsidie vast in overeenstemming met de 
subsidieverlening tot ten hoogste het bedrag van de verleende subsidie. Uw definitieve subsidie wordt berekend als 
een percentage van de vastgestelde totale subsidiabele kosten. Daarbij wordt het van toepassing zijnde 
subsidiepercentage uit deze beschikking gehanteerd. Een eventueel restant van het verleende subsidiebedrag zal 
dan aan u worden uitbetaald. 

De subsidie kan lager worden vastgesteld indien de activiteiten en/of realisatie-indicatoren, waarvoor subsidie is 
verleend niet of niet geheel zijn uitgevoerd en/of gerealiseerd. Voorts kan de subsidie lager worden vastgesteld 
indien u niet heeft voldaan aan de bepalingen en/of verplichtingen die zijn verbonden aan de subsidieverstrekking 
en wanneer er minder kosten zijn gemaakt dan begroot. 

Staatssteun 

Algemene Groepsvrijstellingsverordening 
Wij verlenen u deze subsidie met toepassing van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 
2014 (de Algemene Groepsvrijstellingsverordening), waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 
107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Publicatieblad van de Europese 
Unie, L 187 van 26 juni 2014). De steun wordt verleend onder toepassing van artikel 31 Opleidingssteun van de 
Algemene Groepsvrijstellingsverordening. Indien de Europese Commissie bepaalt dat de steun toch als 
ongeoorloofde staatssteun moet worden aangemerkt, zal de steun, inclusief de daarover genoten rente, worden 
teruggevorderd. 

Regelgeving 

Voor de AsvpU 2022 en/of de Beleidsregel kunt u de website www.provincie-utrecht.nl raadplegen. 

Rechtsbescherming 
Tegen dit besluit kunt u binnen zes (6) weken na de dag van verzending een bezwaarschrift bij het college van 
Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen: 

• Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier "Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD". Uw DigiD 
geldt als ondertekening. U vindt het formulier op de website van de provincie Utrecht. 

• Schriftelijk, t.a.v. de secretaris van de Awb-adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH Utrecht. 
Dit bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten: 
• uw naam en adres en/of van uw organisatie; 
■ de datum van uw bezwaar; 
• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (indien mogelijk onder vermelding van 

het besluitnummer); 
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■ de reden van bezwaar; 
■ ondertekening. 

Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden. Overigens schort het 
indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet op. Als u niet kunt wachten op de normale 
behandeling van uw bezwaarschrift, hebt u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de 
rechtbank. U moet op dat moment al uw bezwaarschrift hebben ingediend. Het verzoek om een voorlopige 
voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, 
postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 

Contact 

Indien u algemene vragen heeft kunt u contact opnemen met de - Voor inhoudelijke vragen kunt u 
contact opnemen met de - · 

Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van uw project. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
namens hen, 

Concernmanager Stedelijke Leefomgeving 
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Bijlage 1. Specificatie subsidiebedrag behorend bij de beschikking met kenmerk 82518005 

Specificatie subsidiebedrag (exclusief BTW) 

Begroting. Bedragen in€ 

Totale 

project-

kosten 

Niet-

subsidiabele 
kosten 

Totale 
subsidie-

bedrag 

Subsidiabele 

kosten 

Subsidie-
percentage

Kostensoort 

Personeelskosten 311.730,00 13.650,00* 298.080,00 46,28% 170.000,00 

Materieel 117.270,00 48.000,00* 69.270,00 
--Overige kosten 216.900,00 216.900,00 0 

-

TOTAAL 645.900,00 278.550,00 367.350,00 46,28% 170.000,00 

*Conform artikel 31 Opleidingssteun van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening zijn cateringkosten en
kosten voor marketing en communicatie niet subsidiabel. Derhalve zijn de volgende kosten onder de kostensoort
personeel en materieel, gecorrigeerd op de totale subsidiabele projectkosten:
Personeelskosten:

• Voor de kosten inzake 'vergoedingen coaches' ad € 15.000,00 zijn de kosten voor werklunches ad € 75,00
per coach en werkdiner ad€ 150,00 per coach niet subsidiabel. In totaal zijn er 30 coaches, derhalve is een
bedrag van€ 6.750,00 (30 * € 225,00) niet subsidiabel. De overige kosten inzake de locatie voor de heisessie
en welkomstpakket voor in totaal€ 7.750,00 zijn wel subsidiabel.

• Werving t.b.v. online communicatie ad€ 3.400,00
• Communicatie inzake teksten, PR en marketing ad€ 3.500,00

Materieel: 
• Facilitaire kosten ad€ 750,00
• Catering op locatie (9 keer lunch) ad€ 47.250,00

De totale correctie op de subsidiabele project kosten bedraagt€ 61.650,00. 

5 van 5 

- -




