Innovatiefonds Oost Gelre (IOG)
Inleiding
In de gemeente Oost Gelre kunnen bedrijven, verenigingen, instellingen en particulieren gebruik
maken van de IOG-regeling, zijnde het innovatiefonds Oost Gelre.
De IOG-regeling heeft als doel het stimuleren van innovatie en duurzaamheid hetgeen belangrijk is
voor de economische ontwikkeling van Oost Gelre op langere termijn en op deze wijze te helpen in
het realiseren van initiatieven en de hieruit voortvloeiende investeringen.
Budget
Voor IOG is een totaalbudget beschikbaar van € 824.000.
IOG-mogelijkheden
Het IOG kent twee onderdelen:
1. het verstrekken van een subsidie in de kosten van extern advies.
2. het subsidiëren van innovatieve en of duurzaamheidsinvesteringen.
ad 1. Voor een extern advies is een bijdrage beschikbaar van 50% met een maximum van € 3.000.
Het advies moet betrekking hebben op één of meerdere van de volgende activiteiten:
• het omzetten van (innovatieve) ideeën en initiatieven naar concrete projecten;
• structurele verbeteringen in het functioneren van bestaande bedrijven;
• markt- en haalbaarheidsonderzoek.
ad 2. Voor een innovatief investeringsproject is een bijdrage van 25% van de subsidiabele kosten
verkrijgbaar voor investeringen in duurzame bedrijfsuitrusting en gebouwen. De minimale subsidie
bedraagt € 2.500 en de maximale subsidie bedraagt € 50.000.
Voor wie
De regeling is bedoeld voor bedrijven, verenigingen, instellingen, stichtingen en particulieren met
innovatie en duurzaamheidsinitiatieven met als voorwaarde dat de innovatie een bedrijfsmatig
karakter dient te hebben welke bijdraagt aan de economische ontwikkeling in Oost Gelre.
Het toepassingsgebied
De IOG-regeling is van toepassing voor de gehele gemeente Oost Gelre.
Belangrijkste voorwaarden
De investering moet bijdragen aan de economische ontwikkeling in de gemeente Oost Gelre.
Aanvragen voor subsidiëring moeten onderbouwd worden met een plan van aanpak en voorzien zijn
van een financiële onderbouwing.
Beoordeling aanvragen
Een nog te benoemen commissie van deskundigen beoordeelt de aanvragen en adviseert het college
van Burgemeester en Wethouders over het toekennen van wel of geen subsidie. Het college neemt
hierover een besluit. Bij een afwijkend besluit zal het college dit nader motiveren.

Geen bijdrage
• Bij overname van een bedrijf, voor boerencampings, voor bedrijfswagens en voor
stallingplaatsen voor caravans en opslagactiviteiten.
• Indien blijkt dat de aanvrager voor het betreffende project tevens gebruik maakt van een andere
vergelijkbare bedrijfsinvesteringsregeling.
• Indien de ondernemer in het lopende en de afgelopen drie jaar meer dan € 200.000, - aan
overheidspremies, subsidies of andere overheidssteun heeft ontvangen.
• Voor vervangingsinvesteringen, exploitatie- en beheerskosten.

Uitwerking van de regeling IOG
Voor een sterk platteland is een gezonde economie nodig. De gemeente werkt daarom actief aan
versterking van de innovatiekracht en duurzaamheid op het platteland.
De IOG regeling is hier een voorbeeld van. IOG staat voor het innovatiefonds Oost Gelre. De
regeling heeft als doel het stimuleren van innovatie en duurzaamheid hetgeen belangrijk is voor de
economische ontwikkeling van Oost Gelre op langere termijn en op deze wijze te helpen in het
realiseren van initiatieven en de hieruit voortvloeiende investeringen. In deze notitie wordt
uitgelegd wie in aanmerking komen voor subsidie, aan welke voorwaarden een aanvraag moet
voldoen en hoe het indienen van een subsidieaanvraag in zijn werk gaat.
De IOG-regeling kent twee onderdelen:
1. het verstrekken van een subsidie in de kosten van extern advies.
2. het subsidiëren van innovatieve en of duurzaamheidsinvesteringen.
De regeling daagt eenieder uit om te komen met een goed onderbouwd plan van aanpak om zo
gebruik te kunnen maken van de adviesmogelijkheden en / of om in te zetten op vernieuwende
ontwikkelingen. Aanvragers die een beroep op de regeling willen doen, kunnen alleen subsidie
aanvragen indien zij een wezenlijk innovatief product kan ontwikkelen of leiden tot een
aanzienlijke verduurzaming van bijvoorbeeld het productieproces.

De IOG-regeling in een notendop
Voor wie

De regeling is bedoeld voor bedrijven, verenigingen, instellingen, stichtingen en particulieren met
innovatie en duurzaamheidsinitiatieven met als voorwaarde dat de innovatie een bedrijfsmatig
karakter dient te hebben welke bijdraagt aan de economische ontwikkeling in Oost Gelre.
Subsidie

Voor een extern advies is een subsidie beschikbaar van 50% met een maximum van € 3.000,-.
Voor een innovatief investeringsproject is een bijdrage van 25% verkrijgbaar voor investeringen in
duurzame bedrijfsuitrusting en gebouwen. Minimaal voor een bijdrage in aanmerking komende
kosten € 10.000,- en maximaal € 200.000,-, subsidie minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,-.
Subsidiabele activiteiten
a. Stimuleringsbijdrageregeling incidentele externe adviezen: Gesubsidieerd worden:
• externe deskundige advisering en begeleiding met betrekking tot het omzetten van
(innovatieve) ideeën en initiatieven naar concrete projecten.
• adviezen die betrekking hebben op structurele verbeteringen; markt- en
haalbaarheidsonderzoek. De adviezen kunnen onder meer liggen op de volgende terreinen:
bedrijfsstrategie, organisatiestructuur, milieu, marketingbeleid, haalbaarheidsonderzoek,
productievernieuwing, financieel beleid, administratieve organisatie, automatisering,
kwaliteitsverbetering, voorraadbeheer, personeelsbeleid, etc. Reguliere dienstverlening
(zoals boekhouding) komt niet voor een bijdrage in aanmerking!
b. Investeringsbijdrage:
Indien het project betrekking heeft op het starten van een onderneming, zal na de investering
werkgelegenheid moeten ontstaan voor minimaal een halve arbeidsplaats in fte (minimaal 612 uur).

Gesubsidieerd worden:
• de bouw, verwerving of verbetering van onroerende goederen; kosten van grond, gebouwen,
bouwconstructies, inrichting van gebouwen en terreinen (inclusief verbetering en
aanpassingen ten behoeve van het project). De kosten voor grond mogen maximaal 10% van
de projectkosten bedragen;
• de aankoop of huurkoop van nieuwe machines en bedrijfsuitrusting, inclusief
computerprogrammatuur tot ten hoogste de marktwaarde van het bedrijfsmiddel. Overige
kosten voor de huurkoopovereenkomst, zoals de met de financiering gemoeide rentekosten,
verzekeringskosten, overhead en bemiddelingskosten zijn niet subsidiabel;
• in geval van investeringen van minimaal € 10.000,- excl. BTW, zijn in
uitzonderingsgevallen ook gebruikte machines en installaties subsidiabel indien kan worden
aangetoond dat de aankoop heeft plaatsgevonden via een verkoopkanaal geregistreerd bij de
Kamer van Koophandel. Dit dient naar behoren te worden gerechtvaardigd door de
kostenbesparing die wordt gerealiseerd;
• investeringen in toegang tot ICT-voorzieningen als onderdeel van het project;
• eenmalige voorbereidings-, plan- en organisatiekosten om te komen tot een goed project,
zoals architectenkosten, ingenieursbureaus, adviesondersteuning, verwerving van
patentrechten en licenties, tot maximaal 15% van de projectkosten voor het project. Slechts
indien goed beargumenteerd kunnen de voorbereidingskosten maximaal 25% van de totale
projectkosten bedragen. Het kan dan gaan om risicovolle of experimentele projecten waarbij
meer kosten gemaakt moeten worden om te komen tot een goed onderbouwd projectplan.
Niet subsidiabel zijn: gewone vervangingsinvesteringen; exploitatie- en beheerskosten.
Voorwaarden
De investering moet bijdragen aan de economische ontwikkeling in de gemeente Oost Gelre.
Aanvragen voor subsidiëring moeten onderbouwd worden met een plan van aanpak en voorzien zijn
van een financiële onderbouwing. In het plan van aanpak moet o.a. worden aangegeven wat het
effect van de innovatie dan wel de verduurzaming is.
Subsidie wordt niet verstrekt:
• voor kosten die zijn gemaakt voorafgaand aan de ontvangstbevestiging van de gemeente.
• bij overname van een bedrijf, voor boerencampings, voor bedrijfswagens en voor
stallingplaatsen voor caravans en opslagactiviteiten.
• indien blijkt dat de aanvrager voor het betreffende project tevens gebruik maakt van een
andere vergelijkbare bedrijfsinvesteringsregeling.
• indien de ondernemer in het lopende en de afgelopen drie jaar meer dan € 200.000,- aan
overheidspremies, -subsidies of andere overheidssteun heeft ontvangen (de minimis-regel),
inclusief de bijdrage in het kader van de IOG.
• Voor kosten van zelfwerkzaamheid. Alleen de externe kosten van het project zijn
subsidiabel.
Aanvragen van ondernemingen in de landbouwsector worden getoetst aan de POP maatregel fiches
114, gebruik adviesdiensten, 121, modernisering landbouwbedrijven en 123, verhoging
toegevoegde waarde van land- en bosbouwproducten. De afrekening van het project wordt door de
aanvrager rechtstreeks ingediend bij de gemeente en door het college definitief vastgesteld. De
afrekening gaat vergezeld van een financiële specificatie, kopieën van facturen en betaalbewijzen
en een overzicht van inkomsten en uitgaven.
Bij de afrekening van het project moet de aanvrager aantonen dat voldaan is aan de eisen zoals
gesteld.

Beoordeling aanvragen
De aanvragen zullen door extern deskundigen, welke zitting nemen in een daarvoor op te richten
commissie, worden beoordeelt. Zij zullen een advies voor het college opstellen aan de hand
waarvan het college een besluit tot subsidietoekenning kunnen nemen. Indien het college in haar
besluitvorming tot een afwijkend besluit komt zal zij middels nadere motivatie dit toelichten.
Budget
Voor de uitvoering van de IOG-regeling is een maximaal budget beschikbaar van € 824.000,-.
Indiening en afhandeling van aanvragen
Voor ondersteuning bij de indiening van hun aanvragen kunnen de aanvragers terecht bij de
bedrijfscontactfunctionaris van de afdeling Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling.
Een potentiële aanvrager wordt geadviseerd om, als hij overweegt een aanvraag voor een IOGbijdrage te doen, op voorhand contact op te nemen met de bedrijfscontactfunctionaris. De
bedrijfscontactfunctionaris zal de aanvrager dan van advies kunnen voorzien over de mogelijkheden
van de regeling en de opstelling van het plan van aanpak.
Aanvragen voor subsidie worden ingediend bij de gemeente. Daarbij wordt gebruikgemaakt van een
daartoe bestemd aanvraagformulier, dat bij de bedrijfscontactfunctionaris verkrijgbaar is. Deze
stuurt de aanvrager een bericht van ontvangst waarin de datum van de ontvangst wordt vermeld. Bij
onvolledigheid van de stukken wordt dit de aanvrager gemeld. Pas na volledig completeren van de
stukken wordt de aanvraag als ingediend beschouwd en in behandeling genomen. De aanvraag moet
voorzien zijn van een plan van aanpak en een financiële onderbouwing.
De bedrijfscontactfunctionaris zorgt dat de aanvraag wordt behandelt in de commissie IOG welke
het college adviseert over de aanvraag. Aan de hand van de ingediende aanvraag en het advies van
de commissie beslist het College van Burgemeester en Wethouders of het betreffende project in
aanmerking komt voor een bijdrage. Bij een positief besluit zal ten behoeve van de aanvrager de
bijdrage worden gereserveerd. Een positief besluit kan slechts worden genomen zolang voor deze
bijdrageregeling middelen beschikbaar zijn. Op de aanvraag wordt binnen 13 weken beslist. In
bijzondere gevallen kan een andere beslissingstermijn worden vastgesteld. Wanneer van toepassing
wordt de aanvrager hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Bij de beslissing op de aanvragen
houdt de gemeente de volgorde aan waarin de aanvragen compleet zijn ingediend.
Aanvragen indienen vóór
Niet van toepassing (regeling is geheel 2013 opengesteld).
EU-bepalingen/communautair toetsingskader
In aanvulling op vorenstaande voorwaarden is het volgende in het kader van deze maatregel van
toepassing.
1. Indien subsidie wordt verstrekt voor activiteiten in de primaire landbouw wordt de subsidie
verstrekt met inachtneming van de POP-maatregel fiches 114, gebruik adviesdiensten, 121,
modernisering landbouwbedrijven en 123, verhoging toegevoegde waarde van land- en
bosbouwproducten.
2. Indien subsidie wordt verstrekt voor ondernemersactiviteiten die vallen buiten de primaire
landbouw geschiedt dit met inachtneming van artikel 4 en 5 van de verordening (EG), nummer
70/2001, betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag op staatssteun
voor kleine en middelgrote bedrijven (de minimis-steun). Het project moet passen binnen
respectievelijk maatregel 311, 312, 313, 411, 412 of 413 van het POP-2.

