EBG ArbeidsplaatsenregelinG 2017
Doel
De EBG ArbeidsplaatsenregelinG richt zich op economische structuurversterking door een bijdrage te
leveren aan nieuwe arbeidsplaatsen voor projecten van ondernemingen gericht op uitbreiding,
vestiging, diversificatie, innovatie of wijziging van bedrijfsactiviteiten in het gebied. Deze projecten
moeten bijdragen aan werkgelegenheid, verbetering van de economische structuur en innovatie.
Doelgroep
Bedrijven die gevestigd zijn in de volgende negen gemeenten komen in aanmerking voor subsidie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Appingedam
Bedum
Delfzijl
De Marne
Eemsmond
Loppersum
Slochteren
Ten Boer
Winsum

Nieuwe arbeidsplaatsen komen in aanmerking voor steun voor zover deze direct onderdeel of gevolg
zijn van een investering in navolgende projecten:
a)
b)
c)
d)
e)

Vestigingsproject
Fundamenteel wijzigingsproject
Uitbreidingsproject
Diversificatieproject
Innovatieproject

Subsidie
Per gerealiseerde arbeidsplaats is de bijdrage maximaal € 7.500 indien het bedrijf actief is de
prioritaire sectoren Bouw, Agrochemie & energie, Toerisme en Mobiele
Communicatietechnologie/5G. Voor de overige sectoren bedraagt de maximale subsidie € 5.000.
Er wordt geen subsidie wordt verstrekt indien minder dan 50 punten (van de maximaal 100) worden
gescoord op de volgende criteria:
1. Werkgelegenheid
- Aantal gecreëerde arbeidsplaatsen (2 punten per arbeidsplaats, max 40 punten);
2. Economische structuur
- Aanwezige opleidingsfaciliteiten, aanbieden (praktijk)stages, samenwerking
lokale/regionale kennisinstellingen (max 10 punten)
- Samenwerking met regionale proeftuin (max 5 punten)
- Daadwerkelijke concurrentie in locatiekeuzeproces (max 10 punten);
3. Maatschappelijke opgave
- Aansluiting prioritaire sectoren (max 15 punten)
- Duurzaamheid (max 10 punten)
- Investering R&D en vermarkting voor regio nieuwe processen/producten (max 10 punten).

Criteria
• Er worden minimaal 5 arbeidsplaatsen gerealiseerd;
• Een arbeidsplaats betreft minimaal 32 uur per week;
• Een arbeidsplaats heeft de minimale duur van 12 maanden en na deze periode wordt het
dienstverband minstens 12 maanden voortgezet of voor onbepaalde tijd;
• De arbeidsplaats wordt binnen 3 jaar na aangegeven startdatum in projectplan gerealiseerd
(ontvangstdatum aanvraag of max. 6 weken daarvoor);
• De maximale bijdrage betreft € 150.000 per project binnen de prioritaire sectoren en
maximaal € 100.000 per project in de overige sectoren.
Aanvragen
• Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 1-9-2017 t/m 31-12-2018;
• Startdatum van het project kan maximaal 6 weken vóór de ontvangstdatum van de aanvraag
liggen, maar is uiterlijk de ontvangstdatum van de aanvraag.
• Het budget van de regeling is € 1.000.000,-.

