
 

Formulier staatssteunanalyse artikel 22 
 
Artikel 22: starterssteun 
 
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).  
 
Eén van de artikelen die gebruikt kan worden voor EFRO Oost actielijn 2 projecten 
is artikel 22. Dit artikel gaat over starters. 
 
In dit formulier staatssteunanalyse is het aan de aanvrager om in de tekstvakken, 
per lid van artikel 22, aan te geven waarom het project voldoet aan de gestelde 
voorwaarden.  
 
Let op: u geeft een toelichting in de tekstblokken.   
 
Art. 22, lid 1: 
Regelingen inzake starterssteun zijn verenigbaar met de interne markt in de zin van 
artikel 107, lid 3, van het Verdrag en zijn 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. 22, lid 2: 
In aanmerking komt elke niet-beursgenoteerde kleine onderneming tot vijf jaar na 
haar registratie, die aan de volgende voorwaarden voldoet: 
a) zij heeft niet de activiteit van een andere onderneming overgenomen; 
b) zij heeft nog geen winst uitgekeerd, en 
c) zij is niet ontstaan uit een concentratie. 
 
Voor in aanmerking komende ondernemingen die zich niet hoeven te laten 
registreren, kan de periode van vijf jaar om in aanmerking te komen, geacht worden 
aan te vangen op het tijdstip dat de onderneming haar economische activiteiten 
aanvangt of belastingplichtig wordt voor haar economische activiteiten. 
 
 
 
 



Toelichting: 
De projectpartner die in het EFRO Oost actielijn 2 project gebruik maakt van artikel 
22, zal moeten voldoen aan de voorwaarden uit lid 2.  
 
Geef hier aan waarom de projectpartner voldoet aan artikel 22, lid 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Art. 22, lid 3: 
Starterssteun heeft de vorm van:   
 
c) subsidies (..) tot maximaal 0,4 miljoen EUR bruto-subsidie-equivalent, of 0,6 
miljoen EUR voor ondernemingen gevestigd in steungebieden die aan de 
voorwaarden van artikel 107, lid 3, onder c), van het Verdrag voldoen. 
 
(NB: a en b niet van toepassing 
 
Toelichting: 
De subsidie bedraagt maximaal € 400.000. Dit kan € 600.000 zijn als de 
onderneming is gevestigd in een steungebied zoals bedoeld in artikel 107, lid 3, 
onderdeel c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. In 
Oost-Nederland betreft dit de gemeenten Doetinchem, Oost Gelre en Oude 
IJsselstreek. NOOT: Het kan zijn dat de subsidiepercentages door de geldende 
beleidsregel beperkt worden. 
 
Art. 22, lid 4: 
Niet van toepassing 
 
Art. 22, lid 5: 
Voor kleine en innovatieve ondernemingen kunnen de in lid 3 genoemde 
maximumbedragen worden verdubbeld.  
 
Toelichting: 
Een kleine onderneming is een onderneming waar minder dan 50 personen 
werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal 10 miljoen 
EUR niet overschrijdt (bijlage I AGVV, artikel 2, tweede lid). 
 
De innovatieve onderneming is gedefinieerd in artikel 2, onderdeel 80, van de 
AGVV: 
80. „innovatieve onderneming”: een onderneming: 
a) die aan de hand van een door een externe deskundige uitgevoerde evaluatie kan 
aantonen dat zij in de voorzienbare toekomst producten, diensten of procedés zal 
ontwikkelen die in technologisch opzicht nieuw zijn of een wezenlijke verbetering 
inhouden ten opzichte van de huidige stand van de techniek in deze sector, en die 
een risico op technologische of industriële mislukking inhouden, of 
b) waarvan de kosten voor onderzoek en ontwikkeling ten minste 10 % bedragen 
van haar totale exploitatiekosten in ten minste één van de drie jaren voorafgaande 
aan de toekenning van de steun of, in het geval van een startende onderneming 
zonder enige financiële voorgeschiedenis, bij de audit van haar lopende 
belastingjaar, gecertificeerd door een onafhankelijke accountant. NOOT: Het kan 
zijn dat de subsidiepercentages door de geldende beleidsregel beperkt worden. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Geef hier aan waarom de activiteiten in uw projectplan en de gevraagde 
subsidie, past binnen artikel 22, lid 3 (en eventueel lid 5): 
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