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Inleiding
Economic Board Groningen (EBG) heeft als missie om bij te dragen aan de groei van
duurzame werkgelegenheid, bedrijvigheid en bruto regionaal product in het
aardbevingsgebied en heeft daartoe het programma "Route voor het versterken van de
economie in Noordoost-Groningen’ (december 2014) opgesteld. Op basis van dit
programma wordt geïnvesteerd in meerdere stimuleringsinstrumenten, van waaruit aan
ondernemers een eenmalige bijdrage of risicofinanciering in de vorm van een lening,
garantie of investering in eigen vermogen kan worden verstrekt.
Noord-Groningen is het nationale fieldlab voor 5G technologie, de nieuwe generatie
draadloos internet. Publieke en private partijen hebben zich verenigd om toepassingen van
5G technologie te ontwikkelen en te testen in het landelijke gebied. Zij hebben hiervoor in
2016 een convenant ondertekend en werken samen onder de naam 5Groningen. EBG is
initiatiefnemer van het programma en ondersteunt de uitvoering actief. Enerzijds vanuit de
verwachting dat ondernemers in het gebied vroegtijdig kunnen profiteren van de
economische voordelen die 5G in de toekomst kan bieden, anderzijds om nieuwe bedrijven
aan te trekken.
Binnen het programma 5Groningen zijn pilots voorzien om toepassingen van 5G
technologie te ontwikkelen en te testen op het gebied van landbouw, zorg, energie, verkeer
& logistiek en leefomgeving. Maar inzet van noodzakelijke middelen en onzekerheid over
de uitkomst kan in deze fase drempels opwerpen voor bedrijven en kennisinstellingen die
deze pilots willen uitvoeren. Om deze reden heeft het bestuur van EBG besloten om de
EBG 5G PilotregelinG open te stellen van waaruit ondernemers en kennisinstellingen
financiële steun kunnen ontvangen voor uitvoering van pilotprojecten die bijdragen aan het
programma 5Groningen.
EBG heeft het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) ingeschakeld als
uitvoerder van deze regeling.
Staatssteun
Steun die door EBG vanuit de regeling wordt verstrekt is afkomstig uit publieke bronnen.
De kans is groot dat deze steun moet worden aangemerkt als staatssteun. In dat geval
moet worden voldaan aan de Europese voorwaarden voor vrijstelling, zoals die onder meer
zijn
vastgelegd
in
de
De-minimisverordening
en
de
Algemene
groepsvrijstellingsverordening.
Versie regeling
Deze versie van de EBG 5G PilotregelinG vervangt de versie van de regeling d.d. 19
december 2018 die eerder is gepubliceerd. Waar de regeling in de eerdere versie een
einddatum van 31 december 2018 kende is de einddatum in de nieuwe versie van de
regeling 31 december 2019.
A. Algemene bepalingen
1. Doel van de regeling
1. De regeling heeft als doel om toepassing van 5G technologie te ontwikkelen, te testen
en te demonstreren met perspectief op economische structuurversterking en/of
leefbaarheid van het werkingsgebied.
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2. De regeling draagt aan dit doel bij door steun voor projecten die bestaan uit:
a. Uitvoering van een proof of concept onderzoek; en/of
b. Uitvoering van een pilotproject in het werkingsgebied en/of op de Zernike campus
in Groningen.
2. Werkingsgebied
Het werkingsgebied van deze regeling bestaat uit de volgende gemeenten en het gebied
van 2 voormalige gemeenten:
• Het Hogeland
• Midden-Groningen
• Delfzijl
• Appingedam
• Loppersum
• De dorpen uit de voormalige gemeente Winsum: Ezinge, Feerwerd, Garnwerd,
Aduarderzijl
• De voormalige gemeente Ten Boer
3. Aanvrager
1. Een bijdrage kan worden verstrekt aan:
a. een onderneming;
b. aan een samenwerkingsverband van ondernemingen en/of kennisinstellingen.
2. Indien het samenwerkingsverband als bedoeld in lid 1 onder b. geen
rechtspersoonlijkheid bezit moet de bijdrage worden aangevraagd door een deelnemer
van het samenwerkingsverband.
3. Aan een samenwerkingsverband als bedoeld in lid 1 onder b. moet ten minste één
onderneming deelnemen.
B. De aanvraag
4. Vereisten van de aanvraag
Onverminderd andere voorwaarden van deze regeling moet worden voldaan aan de
volgende vereisten om voor een bijdrage in aanmerking te komen:
a. Het project draagt bij aan de doelstelling van het programma 5Groningen;
b. Het project draagt bij aan de ontwikkeling van een product, een procedé of een
dienst;
c. Het te ontwikkelen product of procedé of de te ontwikkelen dienst waarop het
project betrekking heeft kent technische of financiële vraagstukken die het project
rechtvaardigen;
d. Na afronding van het project bestaat meer inzicht in het economisch perspectief of
de uitvoerbaarheid van het te ontwikkelen product, procedé of dienst.
5. Kosten die in aanmerking komen
1. Kosten komen in aanmerking voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het
doel van de regeling en voor zover wordt voldaan aan de voorschriften van de
staatssteunvrijstelling die op de aanvraag van toepassing is.
2. Kosten van convenantpartners komen slechts in aanmerking voor zover deze niet
eerder in het convenant als inbreng in het programma 5Groningen zijn toegezegd.
3. Kosten komen slechts voor een bijdrage in aanmerking voor zover deze worden
gemaakt en betaald na ontvangst van de volledige aanvraag.

6. Kosten die zijn uitgesloten
1. Kosten die worden gefinancierd vanuit subsidieregelingen komen in aanmerking voor
zover die kosten met die subsidiebijdragen niet volledig worden gefinancierd.
2. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) kan geen onderdeel zijn van de in aanmerking
komende kosten.
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7. Termijn projectuitvoering
1. Het project moet binnen een termijn van 12 maanden na dagtekening van de
toekenningsbrief zijn afgerond. Alleen kosten die voor het einde van deze termijn zijn
gemaakt en betaald komen in aanmerking.
2. Op verzoek kan het bestuur van Economic Board Groningen besluiten om de in lid 1
genoemde termijn met maximaal 6 maanden te verlengen.
8. Te leveren documenten
Bij de aanvraag dienen in ieder geval de volgende documenten te worden ingezonden:
a. Een volledig ingevuld aanvraagformulier;
b. Een volledig ingevuld format ‘projectplan pilot 5Groningen’ inclusief begroting en
sluitend financieringsplan;
i.
waarin in ieder geval is opgenomen op welke wijze wordt voldaan aan de
vereisten uit deze regeling; en
ii.
dat ter goedkeuring is ondertekend door de programmamanager 5G.
c. Een meest recente jaarrekening of een volledig ingevuld formulier ‘verklaring
financiële moeilijkheden’.
C. Het besluit op de aanvraag
9. Beslistermijn
Het bestuur van Economic Board Groningen besluit binnen acht weken na ontvangst van
de aanvraag.
10. Maximum beschikbaar bedrag
Het bestuur van Economic Board Groningen heeft in totaal een bedrag van € 500.000 voor
verlening van bijdragen gereserveerd.
11. Volgorde van binnenkomst en verdeling
1. Er wordt op basis van de volgorde van ontvangst van de aanvraag besloten.
2. Als de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de aanvraag aan te vullen, geldt als
datum van ontvangst de dag waarop de aanvulling is ontvangen.
3. Voor zover door verstrekking van bijdragen voor aanvragen die op dezelfde dag zijn
ontvangen het plafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van
aanvragen vastgesteld door middel van loting.
12. Hoogte van de bijdrage
1. De bijdrage is maximaal € 50.000,- per aanvraag en maximaal 50% van de in
aanmerking komende kosten.
2. De hoogte van het bedrag en het percentage als genoemd in lid 1 kan per aanvraag
en per aanvrager worden beperkt op basis van de staatssteunvrijstelling die op de
aanvraag van toepassing is.
3. Indien voor het ontwikkelen, testen en demonstreren van een specifieke toepassing
van 5G technologie meerdere aanvragen worden ingediend kan de totale bijdrage voor
deze aanvragen niet hoger zijn dan het in lid 1 genoemde maximumbedrag.
13. Redenen voor afwijzing
Een bijdrage op grond van deze regeling wordt geweigerd indien één of meer van de
volgende situaties van toepassing zijn:
a. Op grond van deze regeling is reeds een bijdrage verstrekt voor hetzelfde doel die
samen met de in de aanvraag gevraagde bijdrage hoger is dan het
maximumbedrag dat is genoemd onder 12, lid 1;
b. De in aanmerking komende kosten zijn lager dan € 2.500;
c. Voor in aanmerking komende kosten zijn verplichtingen aangegaan voor de datum
van ontvangst van de aanvraag;
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d. Het project voldoet niet aan het bepaalde in deze regeling;
e. Het project is niet in overeenstemming met het doel van deze regeling;
f. De aanvrager, of indien van toepassing één van de deelnemers van het
samenwerkingsverband, betreft een onderneming in financiële moeilijkheden,
zoals
gedefinieerd
in
artikel 2
onder
18
van
de
Algemene
groepsvrijstellingsverordening;
g. Tegen de aanvrager staat een bevel tot terugvordering uit ingevolge een eerdere
beschikking van de Commissie waarin de steun onrechtmatig en onverenigbaar
met de gemeenschappelijke markt is verklaard;
h. Verlening is in strijd met geldende voorschriften waaronder die van de Europese
Unie, waaronder de voorschriften op het gebied van staatssteun;
i. Tegen het project bestaan anderszins overwegende bezwaren.
14. Afwijkingsbevoegdheid
1. Het bestuur van Economic Board Groningen kan van de bepalingen van deze
verordening afwijken voor zover de toepassing leidt tot onbillijkheid van overwegende
aard, gelet op het belang van een doelgerichte of evenwichtige bijdrageverstrekking.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op artikel 13, onderdeel h.
15. Overeenkomst en voorschot
1. Maximaal vier weken na toekenning van de bijdrage moet de standaardovereenkomst
door de aanvrager ondertekend zijn geretourneerd.
2. Zodra aan de voorwaarde in lid 1 is voldaan kan op de verleende bijdrage een
voorschot van ten hoogste 50% worden verstrekt.
D. Verantwoording en gereedmelding
16. Prestatieverantwoording en gereedmelding
1. De aanvrager dient acht weken na de einddatum een aanvraag tot gereedmelding van
de bijdrage in door middel van een volledig ingevuld vaststellingsformulier.
2. De aanvrager toont bij de aanvraag tot gereedmelding van de bijdrage aan dat de
activiteiten, waarvoor de bijdrage is verleend zijn verricht en dat aan de aan de bijdrage
verbonden verplichtingen is voldaan door middel van de volgende bewijsstukken:
a. een ingevuld gereedmeldingsformulier;
b. bewijs waaruit blijkt dat de getroffen maatregelen zijn uitgevoerd en kosten zijn
gemaakt en betaald.
3. De bijdrage kan worden ingetrokken of ten nadele van de aanvrager worden gewijzigd,
indien het project niet wordt uitgevoerd in overeenstemming met het doel of de
voorschriften van deze regeling.
17. Beslistermijn aanvraag tot gereedmelding
Het bestuur van Economic Board Groningen besluit binnen acht weken na ontvangst van
de aanvraag tot vaststelling.

E. Tot slot
18. Inwerkingtreding en duur
1. Op bijdragen die zijn verstrekt voor het moment van bekendmaking van deze versie van
de regeling blijft de versie van de regeling d.d. 29 maart 2017 van toepassing;
2. Deze regeling vervalt per 31 december 2019 of zoveel eerder of later als het bestuur van
Economic Board Groningen besluit.
3. Deze regeling blijft na het vervallen ervan van toepassing op bijdragen die voor het
vervallen van de regeling zijn aangevraagd of verstrekt.
Geïnteresseerd?
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Neem contact op met de programmamanager 5Groningen van Economic Board Groningen.
Indien dit leidt tot een aanvraag kan deze worden ingediend bij het Samenwerkingsverband
Noord-Nederland (SNN), met gebruik van het E-loket van het SNN.
Groningen,
Bestuur Economic Board Groningen
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Toelichting behorend bij de EBG 5G PilotregelinG
Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
c. Algemene groepsvrijstellingsverordening: Verordening (EU) nr. 651/2014 van de
Commissie van 17 juni 2014, publicatieblad EU LI 87/1, waarbij bepaalde
categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de
interne markt verenigbaar worden gemaakt.
d. Convenantpartners: de partijen die het ‘5G Fieldlab Colloboration Agreement’ d.d.
9 juni 2016 hebben ondertekend;
e. De-minimisverordening: Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van
18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU,
L352);
f. Onderneming: een onderneming die is ingeschreven in het handelsregister dat
wordt bijgehouden door de Kamer van Koophandel;
g. Pilotproject: een project gericht op inzet van een proefversie als prototype dat
onder realistische omstandigheden wordt getest en aanpassing van het prototype
om het geschikt te maken voor commerciële inzet en productie;
h. Programmamanager 5G: de door EBG benoemde programmamanager,
verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma 5Groningen;
i. Project: activiteit of samenhangend geheel van activiteiten die afgebakend zijn in
tijd en gericht op een specifiek eindresultaat;
j. Proof of concept onderzoek: een onderzoek gericht op de ontwikkeling van een
proefversie van een toepassing, het werkend krijgen van een proefversie in een
laboratoriumomgeving of gesimuleerde omgeving en de voorbereiding van een
plan van aanpak voor de volgende fase (pilotproject);
k. Standaardovereenkomst: dit is een document waarin de aanvrager en Economic
Board Groningen wederzijdse rechten en plichten zijn overeengekomen.
Toelichting artikel 2
Het werkingsgebied bestaat uit het grondgebied van de in artikel 2 genoemde gemeenten
en het gebied van 2 voormalige gemeenten. Vanaf 1 januari 2019 zijn de gemeenten
Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond opgegaan in de gemeente Het Hogeland. De
Gemeente Ten Boer is per 1 januari 2019 opgegaan in de nieuwe gemeente Groningen.
De voormalige gemeente Ten Boer valt wel in het werkingsgebied, evenals de dorpen
Ezinge, Feerwerd, Garnwerd, Aduarderzijl en Oostum die per 1 januari 2019 zijn opgegaan
in de nieuwe gemeente Westerkwartier.
Toelichting bij 5
Om verantwoording van kosten te vereenvoudigen wordt voor de berekening van
subsidiabele personeelskosten gekozen voor een vaste-uurtarief systematiek en kunnen
personeelskosten in aanmerking komen tegen een vast uurtarief van 60 euro. Daarbij is
aansluiting gezocht bij het uurtarief dat wordt gehanteerd in de MIT regeling.
Toelichting bij 13, lid c
Onder het aangaan van verplichtingen wordt bijvoorbeeld verstaan het (mondeling)
bevestigen van een opdracht aan een deskundige of een ondertekening voor akkoord van
een offerte. Indien vóór de ontvangst van de aanvraag is gestart met de werkzaamheden
wordt ervan uitgegaan dat de verplichting is aangegaan. Indien een verplichting is
aangegaan vóór ontvangst van de aanvraag wordt géén subsidie verleend. In het geval
voor een deel van de opgevoerde projectkosten de verplichting vóór ontvangst van de
aanvraag is aangegaan, dan zal de gehele aanvraag worden afgewezen.
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