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Geachte 

1. Aanvraag 
Op 22 december 2017 heeft u een subsidieaanvraag ingediend voor het Venture 
Challenge programma 2018. 

2. Besluit 
In het kader van mijn beleid gericht op topsectoren, innovatie en 
ondernemerschap verleen ik u hierbij, op grond van artikel 2, eerste lid, van de 
Kaderwet EZK en LNV-subsidies, subsidie voor de Venture Challenge. De subsidie 
wordt ten hoogste vastgesteld op €100.000,- inclusief de eventuele BTW. 

De activiteiten dienen te zijn uitgevoerd in de periode van 1 januari 2018 tot en 
met 31 december 2018. Indien door mij, een ander bestuursorgaan of de 
Europese Commissie subsidie is of wordt verstrekt voor de subsidiabele kosten of 
een deel daarvan, wordt slechts een zodanig bedrag aan subsidie verstrekt dat het 
totale bedrag aan subsidies niet meer bedraagt dan het bedrag dat op basis van 
deze beschikking kan worden verleend. 

3. Europeesrechtelijke aspecten 
Op grond van artikel 7 van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies verleen ik geen 
subsidie als dit naar mijn oordeel leidt tot het verlenen van ongeoorloofde 
staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie. 

In het kader van de Venture Challenge worden MKB-ers ondersteund bij het 
opstellen van een business plan. De subsidie is uitsluitend bestemd voor MKB-ers 
die van coaches advies krijgen over innovatie. De stichting TKI LSH is geen 
ontvanger van staatssteun. De bijdragen die u ontvangt op basis van deze 
beschikking zijn bedoeld om integraal door te leveren aan MKB-ers die deelnemen 
aan de Venture Challenge. De subsidie is niet bestemd voor de financiering van 
operationele kosten. 
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In het kader van deze beschikking wordt onder MKB-er of MKB verstaan kleine en 
middelgrote ondernemingen (hierna KMO) in de zin van artikel 2, tweede lid, van 
verordening (EU) nr. 651/2014 (de zogenoemde algemene 
groepsvrijstellingsverordening, verder AGVV). De subsidie bestemd voor deze 
ondernemers is staatssteun. Aan het gebruik van de AGVV is een aantal 
voorwaarden verbonden, die ik in het onderstaande zal toelichten. 

Op grond van artikel 1, vierde lid, van de AGVV, mag er geen steun worden 
verleend aan ondernemingen tegen wie een bevel tot terugvordering openstaan of 
aan ondernemingen in moeilijkheden. Voorts heb ik vastgesteld dat met de 
uitvoering van dit projectplan niet is begonnen dan na uw aanvraag. Er gaat 
derhalve - onder meer om deze reden - een stimulerend effect uit van deze 
subsidieverlening uit. 
Op grond van artikel 9 van de AGVV zal de volledige tekst van deze beschikking 
worden gepubliceerd op internet 
(www.riiksoverheid.nl/onderwerpen/staatssteun/documenten).  
Ik wijs u erop dat de Europese Commissie nog gedurende tien jaar na de 
verstrekking van deze subsidie, deze achteraf kan controleren. Ik raad u aan de 
relevante documenten met betrekking tot deze subsidie gedurende deze periode 
te bewaren. 

Verlening van deze subsidie leidt tot staatssteun op het niveau van het MKB dat 
deelneemt aan de Venture Challenge. Deze steun kan worden verleend als 
innovatiesteun voor KMO's, als bedoeld in artikel 28 van de AGVV. Op grond van 
het vierde lid van voornoemd artikel kan tot 100% van de kosten van de KMO's 
voor ondersteuning van coaches worden verleend, tot een maximum van 
€200.000 per onderneming over een periode van drie jaar. U dient aan de 
deelnemers (KMO's) van de Venture Challenge aan te geven dat deze 
Innovatiesteun voor KMO's in de zin van artikel 28 van de AGVV ontvangen en na 
te gaan of het voornoemde bedrag van €200.000 niet is overschreden. Indien de 
deelnemers niet tot het KMO geschaard kunnen worden, bijvoorbeeld omdat het 
een grote onderneming betreft, dienen zij hun kosten volledig zelf te dragen. 

4. Subsidiabele kosten 
De kosten, bedoeld in artikel 28, tweede lid, met name onderdeel a, van de AGVV 
komen voor subsidie in aanmerking. Het betreft het advies aan het MKB door 
coaches. 

5. BTW 
U hebt mij opgegeven dat u BTW-vrijgesteld bent en derhalve de BTW niet met de 
fiscus kunt verrekenen. Het subsidiebedrag is daarom gebaseerd op de kosten 
voor het project inclusief de door u aan derden te betalen BTW. 
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6. Verplichtingen 
Aan de subsidie zijn de volgende verplichtingen verbonden: 

1. U dient het project volledig uit te voeren overeenkomstig het bij de 
aanvraag ingediende plan en binnen de daarin voorziene tijdsduur. 

2. Onverwijld een schriftelijke melding te doen zodra aannemelijk is dat niet, 
niet geheel of niet tijdig aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen 
zal worden voldaan. 

3. Desgevraagd aan te tonen door een rapport dat de activiteiten waarvoor 
de subsidie is verleend, zijn verricht. 

4. U doet mij onverwijld schriftelijke mededeling van de indiening bij de 
rechtbank van een verzoek tot het op u van toepassing verklaren van de 
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, tot verlening van surseance 
van betaling aan u of tot faillietverklaring van u. 

5. U voert het project uit in overeenstemming met de verplichtingen, 
opgenomen in artikel 28 van de AGVV. 

6. De door het TKI te verrichten activiteiten dienen op een neutrale, 
objectieve en niet-discriminatoire wijze plaats te vinden en mogen niet 
concurreren met de dienstverlening die op de markt door commerciële 
partijen wordt aangeboden; 

7. Alle activiteiten van het TKI, alsmede de resultaten daarvan, dienen voor 
een ieder zonder onderscheid toegankelijk te zijn, en mogen geen 
individuele bedrijven bevoordelen; 

8. De deelname aan een TKI staat voor een ieder open; 
9. In het geval activiteiten door een derde of derden worden uitgevoerd, 

dient de opdrachtverlening aan deze derde(n) plaats te vinden (of te 
hebben plaatsgevonden) op basis van transparante criteria en 
marktconforme tarieven; 

10. Indien het TKI -naast de niet-economische activiteiten als omschreven in 
de onderhavige beschikking tot subsidieverlening- ook economische 
activiteiten verricht, dienen beide soorten activiteiten en de financiering 
ervan in haar boekhouding te worden onderscheiden. 

7. Subsidievaststelling 
Gelet op de gegevens in uw aanvraag bedraagt de subsidie €100.000,- inclusief 
BTW en stel ik dit subsidiebedrag ambtshalve vast. 
Dit bedrag zal worden betaald binnen zes weken na de dag van verzending van 
deze beschikking op uw bankrekeningnummer NL13 ABNAO 4813 297 49 bij de 
ABN-AMRO Bank ten name van Stichting Life Sciences & Health — TKI. 

8. Bezwaar 
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na 
verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen. Stuur het ondertekende 
bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling 
Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. 

Pagina 3 van 4 



Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval onze referentie en de datum van de 
beslissing waartegen u bezwaar maakt. U vindt onze referentie in dè rechter 
kantlijn van deze brief. 

Op mijn.rvo.nl/bezwaar  vindt u meer belangrijke informatie over het indienen van 
een bezwaarschrift. 

9. Meer informatie 
Heeft u vragen, kijk dan op mijn.rvo.nl. Of neem telefonisch contact op: 088 042 
42 42 (lokaal tarief). Uw aanvraag is bekend onder projectnummer TKI0V1813C. 
Gebruikt u dit nummer als u contact opneemt. 

Met vriendelijke groet, 

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, 
namens deze: 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
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