
 

 

 
 
 

     
 

 

  

 
   

 
    

  
  

 
     

   
  

 
    

 
  

 
  

 
 

 
 

 
   

   
 

 
 

  
 

  
 

9. Formulier staatssteunanalyse artikel 25 

Artikel 25: steun voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten 

Inleiding 
Om subsidie te mogen toekennen aan een project, moeten de activiteiten 
‘staatssteunproof’ zijn. De Europese Commissie noemt de nodige voorwaarden op 
basis waarvan staatssteun mag worden verleend. Deze voorwaarden worden 
toegelicht in de artikelen van de zogenaamde Algemene 
Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). 

Voor EFRO Oost projecten is in veel gevallen artikel 25 van toepassing. Dit artikel 
gaat over steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (zie pagina 47 van de 
AGVV). 

In dit formulier staatssteunanalyse is het aan de aanvrager om in de tekstvakken, 
per lid van artikel 25, aan te geven waarom het project voldoet aan de gestelde 
voorwaarden. 

Let op: u geeft een toelichting in de tekstblokken. 

Art. 25, lid 1: 
Steun voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten is verenigbaar met de interne 
markt in de zin van artikel 107, lid 3, van het Verdrag en is van de 
aanmeldingsverplichting van artikel 108, lid 3, van het Verdrag vrijgesteld, mits 
de in dit artikel en in hoofdstuk I vastgestelde voorwaarden zijn vervuld. 

Inleidend lid, geen toelichting nodig 

Art. 25, lid 2: 
Het gesteunde deel van het onderzoeks- en ontwikkelingsproject valt volledig 
binnen [ ….] de volgende categorie: 

b) industrieel onderzoek 
c) experimentele ontwikkeling 
(NB: categorieën a en d niet van toepassing op EFRO Oost projecten) 

Toelichting: 
EFRO Oost projecten bevatten activiteiten die passen in een of meer van de 



 

  
   

 

 

 
   

 
 

  
  

 
 

  
 

  
 

 
 

 
  

  
    

   
 

 
  

 
   

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

technology readiness levels 4 tot en met 8. Het kan in de projecten dus zowel 
gaan om industrieel onderzoek (TRL 4) als om experimentele ontwikkeling (TRL 5-
8) gaan.
Industrieel onderzoek is gedefinieerd als:
planmatig of kritisch onderzoek dat is gericht op het opdoen van nieuwe kennis en
vaardigheden met het oog op de ontwikkeling van nieuwe producten, procedés of
diensten, of om bestaande producten, procedés of diensten aanmerkelijk te
verbeteren. Het omvat de creatie van onderdelen voor complexe systemen en kan
ook de bouw omvatten van prototypes in een laboratoriumomgeving en/of in een
omgeving met gesimuleerde interfaces voor bestaande systemen, alsmede
pilotlijnen, wanneer dat nodig is voor het industriële onderzoek en met name voor
de validering van generieke technologie.

Experimentele ontwikkeling is gedefinieerd als: 
het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande 
wetenschappelijke, technologische, zakelijke en andere relevante kennis en 
vaardigheden, gericht op het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten, 
procedés of diensten. Dit kan ook activiteiten omvatten die gericht zijn op de 
conceptuele formulering, de planning en documenteren van alternatieve 
producten, procedés of diensten. 

Experimentele ontwikkeling kan prototyping, demonstraties, pilotontwikkeling, 
testen en validatie omvatten van nieuwe of verbeterde producten, procedés of 
diensten in omgevingen die representatief zijn voor het functioneren onder reële 
omstandigheden, met als hoofddoel verdere technische verbeteringen aan te 
brengen aan producten, procedés of diensten die niet grotendeels vast staan. Dit 
kan de ontwikkeling omvatten van een commercieel bruikbaar prototype of pilot 
die noodzakelijkerwijs het commerciële eindproduct is en die te duur is om te 
produceren alleen met het oog op het gebruik voor demonstratie- en 
validatiedoeleinden. 
Onder experimentele ontwikkeling wordt niet verstaan routinematige of 
periodieke wijziging van bestaande producten, productielijnen, 
fabricageprocessen, diensten en andere courante activiteiten, zelfs indien die 
wijzigingen verbeteringen kunnen inhouden; 

Geef hier aan waarom de activiteiten in uw projectplan voldoen aan artikel 25, lid 2: 



  
  

 
 

  
  

 
   

 

   
 

 

 
 

  
 

 
 

  
 

Art. 25, lid 3: 
De in aanmerking komende kosten van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten 
worden bij een specifieke categorie onderzoek en ontwikkeling ingedeeld en 
betreffen: 

a) personeelskosten: onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel 
voor zover zij zich met het onderzoeksproject bezighouden; 
b) kosten van apparatuur en uitrusting voor zover en zolang zij worden gebruikt 
voor het project. Wanneer deze apparatuur en uitrusting niet tijdens hun 
volledige levensduur voor het project worden gebruikt, worden alleen de 
afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van het project, berekend 
volgens algemeen erkende boekhoudkundige beginselen, als in aanmerking 
komende kosten beschouwd; 
c) kosten van gebouwen en gronden voor zover en zolang zij worden gebruikt voor 
het project. Wat gebouwen betreft, worden alleen de afschrijvingskosten 
overeenstemmend met de looptijd van het project, berekend volgens algemeen 
erkende boekhoudkundige beginselen, als in aanmerking komende kosten 
beschouwd. Wat gronden betreft, komen de kosten voor de commerciële 
overdracht of de daadwerkelijk gemaakte kapitaalkosten in aanmerking; 
d) kosten van contractonderzoek, kennis en octrooien die op arm's length-
voorwaarden worden gekocht bij of waarvoor een licentie wordt verleend door 
externe bronnen, alsmede kosten voor consultancy en gelijkwaardige diensten die 
uitsluitend voor het project worden gebruikt; 
e) bijkomende algemene kosten en andere operationele uitgaven, waaronder die 
voor materiaal, leveranties en dergelijke producten, die rechtstreeks uit het 
project voortvloeien. 

Toelichting: 
We ontvangen graag een toelichting op de kosten die in het project worden 
opgevoerd. Met name van belang zijn de kosten voor ‘apparatuur en uitrusting’. 
Als deze niet tijdens hun volledige levensduur voor het project worden gebruikt, 
dan worden deze kosten opgevoerd op basis van afschrijvingskosten. Licht in dat 
geval toe hoe u tot de afschrijvingsduur bent gekomen. Als de investeringen 



 
   

     

 
 

 
 

 

volledig worden opgevoerd, maak dan aannemelijk dat de (economische) 
levensduur gelijk is aan de projectperiode. 

Geef hier aan waarom de door u opgevoerde kosten voldoen aan artikel 25, lid 3: 

Art. 25, lid 4 
niet van toepassing op EFRO Oost projecten; geen toelichting nodig 

Art. 25, lid 5 
De steunintensiteit bedraagt voor elke begunstigde ten hoogste: 

b) 50% van de in aanmerking komende kosten voor industrieel onderzoek 
c) 25% van de in aanmerking komende kosten voor experimentele ontwikkeling 
(NB: a en d niet van toepassing op EFRO Oost projecten) 



 
     

  
    

 
 

  
 

 
   

 

 
  

 

 
 

 
 

  
 

    
 

  
   

 
    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art 25, lid 6 
De steunintensiteit voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling kan 
als volgt worden verhoogd […] : 
a) met 10 procentpunten voor middelgrote ondernemingen en met 20 
procentpunten voor kleine ondernemingen; 
b) met 15 procentpunten indien één van de volgende voorwaarden is vervuld: 

i) het project behelst daadwerkelijke samenwerking: 
— tussen ondernemingen waarvan er ten minste één een kmo is, of wordt 
uitgevoerd in ten minste twee lidstaten of in een lidstaat en in een 
overeenkomstsluitende partij bij de EER- overeenkomst, en geen van de 
ondernemingen neemt meer dan 70% van de in aanmerking komende kosten voor 
haar rekening, of 
— tussen een onderneming en één of meer organisaties voor onderzoek en 
kennisverspreiding, waarbij deze organisaties ten minste 10 % van de in 
aanmerking komende kosten dragen en het recht hebben hun eigen 
onderzoeksresultaten te publiceren; 

ii) de projectresultaten ruim worden verspreid via conferenties, publicaties, open 
access-repositories, of gratis of opensource-software. 

Toelichting: 
Aan de hand van lid 5 en 6 wordt het subsidiepercentage per deelnemende partij 
bepaald. Geef aan welk steunpercentage voor de verschillende projectpartners 
van toepassing is en waarom. Let op dat de subsidiepercentages voor EFRO Oost 
projecten in de beleidsregel zijn gemaximeerd op 40% per subsidieontvanger. Voor 
mkb ondernemingen geldt een maximum van 50%. 

Geef hier aan de hand van artikel 25, lid 5 en lid 6, aan welk subsidiepercentage per 
projectpartner wordt gehanteerd en waarom: 
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