TKI Life Sciences & Health
TKI-LSH 2020 Subsidieregeling voor COVID-19 getroffen PPS Projecten

1.

Samenvatting

De Topsector Life Sciences & Health (LSH) stimuleert innovatief onderzoek door publiek-private samenwerking
(PPS) in de life sciences & health sector (financieel) te ondersteunen. Met verscheidene regelingen worden
onderzoeksorganisaties en ondernemingen gestimuleerd om gezamenlijk te investeren in research &
development (R&D) met als doel om duurzame innovatieve producten en diensten binnen de LSH-sector te
ontwikkelen.
De uitbraak van COVID-19 en de maatregelen hieromtrent hebben ons allen overvallen. De sluiting van veel
laboratoria, het (tijdelijk) stopzetten van klinisch onderzoek etcetera kunnen effecten hebben op onder andere
de uitvoering, de duur en financiering van het onderzoek. Deze situatie vraagt om flexibiliteit en creativiteit. De
Stichting Life Science Health-TKI (Health-Holland) voelt een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het vinden
van oplossingen voor het borgen van een goede voortgang en afronding van alle onderzoeken.
Health-Holland heeft een multidisciplinair team samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van de
Univeritair Medisch Centra/Universiteiten, gezondheidsfondsen en RVO. Het team zal zich focusen op het
inventariseren van de effecten van de COVID-19 uitbraak op de onderzoeksprojecten en wat er nodig en
mogelijk is om de voortgang ten aanzien van projecten te kunnen behouden. Een van de voortvloeiingen uit het
team is de mogelijkheid om verlenging en/of extra PPS-toeslag aan te vragen mits de vertraging en/of extra
kosten veroorzaakt zijn door de COVID-19 uitbraak en maatregelen omtrent. Deze extra mogelijkheid wordt
door Health~Holland geboden om COVID-19 getroffen PPS-project te helpen in een goede voortgang en
afronding van de onderzoeksprojecten en daarmee de wetenschappelijke, maatschappelijke en/of
economische impact van de projecten te waarborgen. Aangezien de subsidieregeling gelimiteerd is verzoeken
wij aanvragers rekening te houden met het noodzakelijke om het doel van het project te bereiken versus de
extra’s die het project beter maken maar niet noodzakelijk zijn voor het algemene doel en de impact van het
onderzoeksproject.
De indieningsperiode is 1 augustus 2020 t/m 31 augustus 2020 waarbij de nieuw binnengekomen aanvragen
worden beoordeeld en afgehandeld. Het streven is de aanvrager 4 weken na indiening per brief te informeren
over het besluit over het al dan niet honoreren van de aanvraag.

1

2 Voorwaarden
De aanvraag dient te voldoen aan een aantal voorwaarden. Belangrijke punten hierbij zijn:
De aanvraag dient een addendum te zijn op een reeds (voorlopig) gehonoreerd LSH-TKI project.

Met betrekking tot de aanvraag van extra PPS-toeslag
Het aan te vragen budget is alleen voor extra kosten, die (zijn) onstaan door toedoen van de COVID-19
uitbraak en maatregelen omtrent.
Het maximum percentage in te zetten extra PPS-toeslag voor fundamenteel onderzoek is 75%, voor
industrieel onderzoek 50% en voor experimentele ontwikkeling 25%.
Extra financiering, bovenop de originele begroting, door een groot bedrijf mag volledig in kind zijn.
Extra financiering, bovenop de originele begroting, mag afwijken van de minimale bij te dragen
percentages door de consortium partijen. Zo hoeft bijvoorbeeld de minimale bijdrage van de
onderzoeksorganisaties niet minimaal 10% te zijn zoals beschreven in de Match Call regeling.
De voorwaarden met betrekking tot subsidiabele kosten en aanwending van PPS-toeslag van
toepassing op de orginele projectaanvraag blijven in tact.

3 Procedure
3.1 Aanvraagprocedure
Uitsluitend aanvragen op het TKI-LSH aanvraagformulier worden in behandeling genomen. Dit formulier is te
vinden op onze website. Indien extra PPS-toeslag wordt aangevraagd dient de projectcoördinator/penvoerder
naast het aanvraagformulier minimaal de volgende bijlagen mee te sturen:
Een herziende gespecificeerde begroting. Te downloaden op onze website.

3.2 Beoordeling
De COVID-19 uitbraak zorgt voor een uitzonderlijke situatie. De beoordeling van de aanvraag kan afwijken van
de standaardprocedure, echter Health~Holland zal uw aanvraag met dezelfde zorgvuldigheid als in andere
situaties behandelen.

3.2a Budgetneutrale verlenging
De aanvrager ontvangt het besluit per brief +/- 4 weken na indiening.

3.2b Extra PPS-toeslag toekenningsprocedure en betalingen
De aanvrager ontvangt het besluit per brief +/- 4 weken na indiening. Na honorering van een aanvraag zal
Health~Holland een brief opstellen met daarin verwijzing naar het herziende project budget, hoogte en
beoogde tranche betalingen van de PPS-toeslag. Deze brief dient namens de projectcoördinator getekend te
worden voor akkoord 1.
Wanneer Health~Holland de getekende brief heeft ontvangen en goedgekeurd zullen de wijzigingen in te
betalen PPS-toeslag per resterend jaar worden doorgevoerd.
De betalingen zullen jaarlijks plaatsvinden na ontvangst en goedkeuring van een voortgangsrapportage. De
uitbetalingen vinden plaats aan de instelling waar de projectcoördinator/penvoerder werkzaam is; de
projectcoördinator/penvoerder is verantwoordelijk voor eventuele financiële onderverdeling naar de overige
consortium partners en collectieve verantwoording van het gebruik van de financiën.

4 Meer informatie
De akkoordverklaring dient te worden gegeven door (i) alle consortiumleden, of (ii) door de Project Coordinator die daartoe is
gevolmachtigd door alle consortiumleden. Dit is slechts anders wanneer in het PPP Allowance Agreement en het Consortium Agreement de
zeggenschap voor wat betreft de aanvraag en goedkeuring tot wijziging van de Project Application en/of het Budget door het Project
Committee dient te worden uitgeoefend. In dat geval dient de Project Coordinator een rechtsgeldig besluit van het Project Committee aan
de Stichting LSH-TKI te overleggen.
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4.1 Contact
Voor vragen over de Subsidieregeling voor COVID-19 getroffen PPS Projecten kunt u een e-mail sturen naar
stavenuiter@health-holland.com of telefonisch contact opnemen via het nummer +31(0)6 39 00 09 02.

4.2 Indiening
De aanvraag kan per e-mail worden ingediend bij Health~Holland via stavenuiter@health-holland.com mits u
voor uw onderzoeksproject PPS-toeslag direct van Health~Holland ontvangt. Mocht u PPS-toeslag ontvangen
via uw instelling of een gezondheidsfonds dan verzoeken wij u om uw aanvraag bij desbetreffende in te dienen.
Het contact omtrent uw aanvraag zal dan ook via hen verlopen.
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