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Openbaar

Zaaknummer Nummer Hoofdzaak
103172 103171

onderwerp Subsidie Zeeland Financial Matching 2022

voorgesteld besluit Subsidie (arrangement 3) verlenen van maximaal 
€ 146.826,- (exclusief BTW) aan NV Economische Impuls 
Zeeland voor het project Zeeland Financial Matching 2022.
Voorschot van 75% ad. € 110.120,- verlenen en betaalbaar 
stellen.
Op grond van artikel 1.4.1, lid 2 afwijken van lid 1, van het 
Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 (indieningstermijn).
Ten laste van activiteit 73005 "Zeeland Financial Matching".

begrotingswijziging vervaardigen? Nee

aanleiding De NV Economische Impuls Zeeland heeft een subsidieverzoek 
ingediend voor het project Zeeland Financial Matching. De 
doelstelling van Zeeland Financial Matching is om de groei- en 
innovatieplannen van Zeeuwse studenten, startups, scale-ups en 
innovatief MKB t/m 15 FTE te stimuleren en te faciliteren. Het 
doel daarbij is om bij te dragen aan het bevorderen van innovatie, 
ondernemerschap en de concurrentiekracht van bedrijven, wat 
de Zeeuwse economie moet versterken.

portefeuillehouder - portefeuille dhr. Drs. J. de Bat - Regionale economie

behandeld door:
afdeling/opgave/programma/project Ondernemend Zeeland
telefoonnummer:
afgestemd met: POJZ

Beslisnota GS
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Overwegingen en advies
In de periode 2013 - 2019 heeft de Provincie Zeeland subsidie verleend aan Impuls Zeeland 
voor financieringsvouchers Zeeland Financial Matching (Zeeland FM). Doel van de vouchers 
was om Zeeuwse MKB bedrijven te helpen om hun financieringsaanvraag te versterken. 
Deze intensieve ondersteuning verhoogde de kans op financiering en werd ook gezien als 
leadgenerator naar de innovatiefondsen van Impuls Zeeland. In 2020 en 2021 is vanwege de 
coronacrisis de doelgroep uitgebreid met het brede MKB dankzij een aanvullende bijdrage 
vanuit de € 2 miljoen beschikbaar gestelde middelen voor het dempen van de impact van de 
gevolgen van het virus op de Zeeuwse Economie en werkgelegenheid. Daarnaast zijn er 
vouchers beschikbaar gekomen voor het versterken van het innovatievermogen door 
bedrijven met als belangrijkste doel om sterker en slagvaardiger uit de coronacrisis te komen.

In 2022 wil Impuls Zeeland de voucherregeling in een nieuw format gaan uitvoeren. De 
behoeften van ondernemers matchen hierdoor meer met de regeling en er kan meer impact 
worden gemaakt.
Uit gesprekken met ondernemers blijkt de huidige voucherregeling niet meer geheel aan de 
behoefte te voldoen. Ook zorgt de terugbetalingsregeling ervoor dat ondernemers vaak de 
afweging maken of de financiële bijdrage opweegt tegen de tijd en moeite, die er door hen 
moet worden ingestoken. Daarnaast was Zeeland FM bij aanvang bedoeld als leadgenerator 
voor de fondsen InnoGo! en het ZPF. Door de bekendheid en veranderde omvang van de 
fondsen is deze rol inmiddels vervallen.
Zowel ondernemers als het financieringscluster van Impuls hebben de behoefte aan een 
instrument waarmee ondernemers met bredere vraagstukken geholpen kunnen worden dan 
alleen het financieringsvraagstuk/ het opstellen van een businessplan. Gedacht kan worden 
aan aanscherping idee en/ of de uitwerking ervan, aanscherping businessmodel, 
complementaire competenties voor ondernemer/ team, advies rondom financieringsplan & 
opzetten financieringsstrategie, maatwerkadvies op diverse onderdelen (bijv. IP, juridisch, 
verzekeringen, marketing, sales of organisatie- en strategieontwikkeling).
We verhogen de flexibiliteit in voucherbedragen met een maximum van € 7.500. Het 
toekennen van hogere voucherbedragen vraagt wel een strengere beoordeling meer impact 
en groeiambitie.
Ontwikkelprogramma’s bieden toegevoegde waarde voor ondernemers, zoals bijv. de 
groeiprogramma’s van ScaleUp Nation en Dockwize. Het inzetten van een voucher kan een 
extra stimulans zijn voor de ondernemer om deel te nemen en zichzelf door te ontwikkelen.
De doelgroep voor Zeeland FM wordt Zeeuwse studenten, startups, scale-ups en innovatief 
MKB t/m 15 FTE, die externe kosten maken t.b.v. groei- en/of innovatieplannen. De 
verwachting is dat bij deze doelgroep met de vouchers de meeste impact gemaakt kan 
worden.
De doelstelling van Zeeland Financial Matching is om de groei- en innovatieplannen van 
Zeeuwse studenten, startups, scale-ups en innovatief mkb t/m 15 FTE te stimuleren en te 
faciliteren. Het doel daarbij is om bij te dragen aan het bevorderen van innovatie, 
ondernemerschap en de concurrentiekracht van bedrijven, wat de Zeeuwse economie moet 
versterken. Voor 2022 verwacht Impuls 25 vouchers te verstrekken.

Afwijking t.o.v. provinciale doelstellingen en/of beleid
Geen afwijking t.o.v. provinciaal beleid aangaande stimulering van innovatie bij het Zeeuwse 
MKB zoals in het Economisch Uitvoeringsprogramma 2022-2027 is beschreven.

Bestuurlijke planning en doorlooptijd
Gedeputeerde Staten 22 maart 2022

Consequenties besluit
..



Financiële consequenties
De subsidie Zeeland Financial Matching van € 146.826 komt ten laste van activiteit 73003 
"Zeeland FM".

Juridische consequenties
De ondernemer die een Zeeland FM voucher ontvangt vult vanuit het risico op staatssteun 
een de-minimisverklaring in.

Personele consequenties en inhuur
Er is geen externe inhuur nodig

Inkoop & aanbesteding
Inkoop is niet van toepassing



N.V. Economische Impuls Zeeland

Edisonweg 37 - d 1
4382 NV  VLISSINGEN

Onderwerp
Subsidie 2022 voor project Zeeland 
Financial Matching.

Zaaknummer
103171

Behandeld door Verzonden

Middelburg, 22 maart 2022

Geacht bestuur,

Naar aanleiding van uw aanvraag van 2 december 2021, waarin u verzoekt om een subsidie ten 
behoeve van het project Zeeland Financial Matching in 2022, en de door u toegezonden aanvullende 
informatie d.d. 1 maart 2022 delen wij u het volgende mede.

Besluit
Wij verlenen u een subsidie van maximaal € 146.826,-- (exclusief BTW) ten behoeve van het project 
Zeeland Financial Matching in de periode 1 januari tot en met 31 december 2022.

Het subsidiebedrag en het subsidiepercentage zijn gebaseerd op de begroting 2022 voor het project 
met een kostentotaal van € 146.826,--. Hiervan afgeleid bedraagt de provinciale subsidie 100% van de 
kosten van het project Zeeland Financial Matching in 2022.

In artikel 1.4.1 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 is bepaald dat een subsidieverzoek 
tenminste acht weken voor het begin van het project moet zijn ingediend. Wij hebben besloten in uw 
geval af te wijken van deze termijn.

Motivering
Het doel van het project Zeeland Financial Matching is om bij te dragen aan het bevorderen van 
innovatie, ondernemerschap en de concurrentiekracht van bedrijven, wat de Zeeuwse economie moet 
versterken. In deze projectperiode (2022) is de doelstelling om groei- en innovatieplannen van 
Zeeuwse studenten, startups en scale-ups te stimuleren en te faciliteren. Dit gebeurt door middel van 
het verstrekken van vouchers en het fungeren van Impuls Zeeland in een begeleidende en 
verbindende rol.

Wij zijn van mening dat uw project een bijdrage levert aan de provinciale beleidsdoelstellingen, zoals 
omschreven in de Zeeuwse Omgevingsvisie (2021) en het Economisch Uitvoeringsprogramma 2022-
2027.

Prestatieafspraken en prestatiebewijzen
Aan deze subsidie wordt de volgende prestatieafspraak gekoppeld:
• U ontvangt voor het uitvoeren van het project Zeeland Financial Matching in 2022 een bedrag van 

maximaal € 146.826,--.

Als prestatiebewijs geldt:
• een lijst van ondernemers die een voucher hebben ontvangen met daarin vermeld:
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+31 118631011
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 de naam van het bedrijf;
 de naam van de ondernemer;
 het totaal door de ondernemer ontvangen bedrag.

Meldplicht
• Het is belangrijk dat u zaken meldt die eventuele gevolgen kunnen hebben voor de subsidie. Wij 

wijzen u hierbij op artikel 1.6.2 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013. Hierin staat dat u 
ons onverwijld schriftelijk in kennis dient te stellen zodra aannemelijk is dat:
- de activiteit of de prestatieafspraak waarvoor subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel 

zal worden verricht (bijvoorbeeld wijzigingen in de realisatie van de prestatieafspraken, het niet 
kunnen leveren van het prestatiebewijs); 

of
- niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden voorwaarden en verplichtingen 

zal worden voldaan (bijvoorbeeld eventuele uitloop van het project, het niet op tijd kunnen 
indienen van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie).

• Daarnaast dient u wijzigingen in de begroting (uitgaven en inkomsten) van het project schriftelijk bij 
ons te melden.

Overige verplichtingen
▪ Het project dient te worden gerealiseerd overeenkomstig het Projectplan 2022 Zeeland Financial 

Matching (januari 2022) en de bijbehorende begroting.
▪ De te verlenen programmabijdrage aan de ondernemers worden door u met toepassing van de de-

minimisverordening verleend. Dit betekent dat u: 
1. de onderneming bij de toekenning van de programmabijdrage in kennis dient te stellen van 

het te ontvangen bedrag en van het feit dat het om de-minimisssteun gaat. Daarbij is het van 
belang dat er bij de toekenning expliciet wordt verwezen naar de de-minimisverordening en de 
vindplaats in het publicatieblad van de EU (VERORDENING (EU) Nr. 1407/2013 VAN DE 
COMMISSIE PBLEU L 352); 

2. daarnaast dient de begunstigde onderneming een de-minimisverklaring in te vullen. Op deze 
wijze kan er worden nagegaan of de voorgenomen de-minimisssteun voldoet aan de 
cumulatiebepalingen. U dient de hierboven genoemde toekenningen en de-minimisverklaringen 
aan het einde van de projectperiode aan de provincie Zeeland toe te zenden.

▪ Aan deze subsidie verbinden wij de verplichting dat u kenbaar maakt dat het project mede mogelijk 
is gemaakt door een subsidie van de Provincie Zeeland. Deze vermelding dient te geschieden via 
de door u te gebruiken publieksuitingen. Hiervan dient u bij de aanvraag tot vaststelling van deze 
subsidie een bewijsstuk te overleggen.
Wij wijzen u hierbij op artikel 1.6.6 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, waarin staat 
dat indien u niet kan aantonen dat voldaan is aan deze verplichting, de subsidie met 5% van het 
toegezegde subsidiebedrag met een maximum van € 5.000,-- wordt verlaagd.

Bevoorschotting
Wij verlenen u een voorschot van 75% van de verleende subsidie is: € 110.120,00
Verhoging met de BTW-component van 21% € 23.125,20
Totaal: € 133.245,20

Vóór uitbetaling van dit bedrag dient u eerst een factuur met BTW aan ons te sturen met vermelding 
van het kenmerk van deze brief. Het voorschot zal daarna worden overgemaakt op uw 
rekeningnummer 

Verantwoording en vaststelling
Na afloop van het project dient u uiterlijk 1 mei 2023 ten behoeve van de subsidievaststelling de 
verantwoording in te dienen. De verantwoording bestaat uit:
 het hierboven genoemde prestatiebewijs.
 een bewijs waaruit blijkt dat u heeft kenbaar gemaakt dat uw project mede mogelijk is gemaakt 

door een subsidie van de Provincie Zeeland. 
 een financiële verantwoording conform de indeling van de door u bij uw subsidieverzoek 

ingediende begroting. Deze financiële verantwoording dient te worden vergezeld van een 
controleverklaring van de accountant (conform het Controleprotocol voor de accountant in bijlage 
A van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013).

U dient deze stukken toe te zenden aan:



Behoort bij brief met zaaknummer: 103171 3

Provincie Zeeland,
t.a.v. afdeling Personeel, Omgeving en 
Juridische Zaken (POJZ), Cluster subsidies
Postbus 6001
4330 LA  MIDDELBURG.

of het mailadres van de afdeling Personeel, 
Omgeving en Juridische Zaken (POJZ), 
Cluster subsidies:

subsidies@zeeland.nl

Op basis van de ingediende stukken zullen wij overgaan tot vaststelling van de subsidie. Dit houdt in 
dat wij beoordelen of u heeft voldaan aan de gestelde verplichtingen om vervolgens het 
subsidiebedrag definitief te bepalen. 
De subsidie zal worden vastgesteld op basis van artikel 1.9.9 van het Algemeen subsidiebesluit 
Zeeland 2013. Hierin is bepaald dat de subsidie wordt vastgesteld op basis van de werkelijk 
gerealiseerde prestatieafspraken, waarbij het vast te stellen subsidiebedrag niet meer kan bedragen 
dan het provinciaal percentage van 100% in de uit de door de accountant gewaarmerkte financiële 
eindrapportage blijkende werkelijk gemaakte (subsidiabel geachte) kosten met een maximum van 
€ 146.826,-- (exclusief BTW).
Hierbij geldt overigens dat extra opbrengsten op de activiteit ten opzichte van de begroting bij de 
aanvraag van de subsidie in mindering worden gebracht op de totale werkelijk gemaakte subsidiabel 
geachte kosten. Rekenvoorbeelden met betrekking tot de vaststelling van de subsidie vindt u in de 
toelichting op het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 bij artikel 1.9.9.

Openbaar
De informatie aangaande de aanvrager, de subsidieomschrijving en het verleende subsidiebedrag is 
openbaar en wordt gepubliceerd op onze website. Bij privépersonen zijn de persoons- en 
adresgegevens, die de persoonlijke levenssfeer raken, daarvan uitgesloten. Deze worden 
geanonimiseerd.

Subsidieverordening/-besluit
Op deze subsidie zijn de regels van de Algemene subsidieverordening Zeeland 2013 en het Algemeen 
subsidiebesluit Zeeland 2013 van toepassing. Omdat uw subsidie wordt verleend op basis van 
arrangement 3, wijzen wij u met name op de artikelen 1.6.1 tot en met 1.6.6 en 1.9.1 tot en met 1.9.9 
van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013. Meer informatie is te vinden op onze website 
www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/veelgestelde-vragen-over-subsidies.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij:
Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften, 
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u 
bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.
U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag 
na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt 
gehouden. 
Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631000. U kunt de 
informatie ook downloaden via https://www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/bezwaar-maken

http://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/veelgestelde-vragen-over-subsidies
https://www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/bezwaar-maken
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Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een 
voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, 
team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.


