Beste aanbieder/uitvoerder van een Kennisagenda Aardwarmteproject,
De Kennisagenda Aardwarmte is onderdeel van het publiek private innovatie- en actieprogramma
Kas als Energiebron (KaE) voor een klimaatneutrale glastuinbouw van het ministerie van
Economische Zaken (EZ) en LTO Glaskracht Nederland (LTO). De helft van het onderzoeksbudget is
afkomstig van LTO Glaskracht en de helft van EZ. Binnen KaE wordt de verdeling gemaakt welke
partij welk project binnen de overall fifty fifty verdeling financiert. Als uitvoerder krijgt u straks met
één financier te maken, óf LTO (via Stichting Programmafonds Glastuinbouw) óf EZ.
EZ verleent voor zijn deel van de projecten geen opdracht, maar verstrekt een subsidie.
Dit betekent het volgende:

In de beschikkingsbrief is aangegeven op basis van welke nationale regelgeving en welke
EU-kaders de subsidie wordt verleend. De brief bevat daardoor o.a. een paragraaf over
staatssteun.

De subsidie vanuit KaE is alleen beschikbaar voor KMO (kleine en middelgrote
ondernemingen)* en niet aan bedrijven in moeilijkheden. Let hierop.

De verplichting om onderzoeksprojecten te publiceren op internet wordt voor u verzorgd
door KaE. De informatie wordt geplaatst op www.kasalsenergiebron.nl. Dit bevordert de
kennisuitwisseling en communicatie.

U ontvangt direct een voorschot en stuurt geen tussentijdse facturen op.

Wanneer u BTW-plichtig bent, kunt u de door u aan derden te betalen BTW met de fiscus
verrekenen. Aangezien de BTW voor u dan geen kostenpost vormt is de subsidie in dat
geval gebaseerd op de door u begrote kosten, uitgezonderd de BTW.

Onderdeel van uw projectplan is een financiële begroting. De kaderwet EZ-subsidies biedt u
maximaal 15% afwijkingsruimte per gespecificeerde kostenpost binnen deze begroting,
uiteraard binnen het maximaal toegezegde subsidiebedrag. Wanneer u tussen posten
grotere afwijkingen of verschuivingen verwacht, dient u hiervoor vooraf toestemming aan
EZ te vragen. Wanneer bij de eindafrekening achteraf een grotere verschuiving blijkt
zonder toestemming, dan zal het meerdere boven 15% gekort worden. Het is dus
belangrijk om hier alert op te zijn wanneer u verschuivingen verwacht.

Bij projecten boven € 125.000 is een accountantsverklaring verplicht.

Let op de einddatum. Wanneer het project dreigt uit te lopen, dient u tijdig een
onderbouwd verzoek tot verlenging aan EZ en de onderzoekscoördinator te richten.
Immers alleen de kosten tot en met de einddatum zoals vermeld in de subsidiebeschikking
vallen onder de subsidie.
Bovenaan deze memo staan de logo’s die verplicht zijn bij publicatie en communicatie. (Ook bij een
opdracht vanuit LTO).
Stichting Programmafonds Glastuinbouw geeft een subsidie op vergelijkbare wijze als EZ,
maar er zijn wat details die afwijken.
Dit betekent het volgende:

In de beschikkingsbrief is aangegeven op basis van welke nationale regelgeving en welke
EU-kaders de subsidie wordt verleend. De brief bevat daardoor o.a. een paragraaf over
staatssteun.

De subsidie vanuit KaE is alleen beschikbaar voor KMO (kleine en middelgrote
ondernemingen) en niet aan bedrijven in moeilijkheden. Let hierop.

De verplichting om onderzoeksprojecten te publiceren op internet wordt voor u verzorgd
door KaE. De informatie wordt geplaatst op www.kasalsenergiebron.nl. Dit bevordert de
kennisuitwisseling en communicatie.

U kunt een voorschotfactuur indienen tot een maximum van 80% van de voor het
desbetreffende jaar begrote subsidie.

Wanneer u BTW-plichtig bent, kunt u de door u aan derden te betalen BTW met de fiscus
verrekenen. Aangezien de BTW voor u dan geen kostenpost vormt is de subsidie in dat
geval gebaseerd op de door u begrote kosten, uitgezonderd de BTW.

Onderdeel van uw projectplan is een financiële begroting. De Stichting Programmafonds
Glastuinbouw biedt u afwijkingsruimte binnen het maximaal toegezegde subsidiebedrag.
Wanneer u tussen posten afwijkingen of verschuivingen verwacht, dient u hiervoor vooraf




toestemming aan het Programmafonds te vragen. Uit praktische overwegingen hanteert
het Programmafonds ook de 15% zoals EZ doet. Wanneer bij de eindafrekening achteraf
een grotere verschuiving blijkt zonder toestemming, dan zal het meerdere boven 15%
gekort worden. Het is dus belangrijk om hier alert op te zijn wanneer u verschuivingen
verwacht.
Een accountantsverklaring is niet standaard verplicht; Het Programmafonds kan er echter
wel om vragen.
Let op de einddatum. Wanneer het project dreigt uit te lopen, dient u tijdig een
onderbouwd verzoek tot verlenging aan het Programmafonds en de onderzoekscoördinator
te richten. Immers alleen de kosten tot en met de einddatum zoals vermeld in de
subsidiebeschikking vallen onder de subsidie.

Bovenaan deze memo staan de logo’s die verplicht zijn bij publicatie en communicatie. (Ook bij een
opdracht vanuit EZ).

