Deelnamecriteria Innovatiesubsidie Groepsaccommodaties
Overijssel
1. Toeristische bedrijfstyperingen
1. De ondernemer: de natuurlijke persoon of niet publiekrechtelijke rechtspersoon die
voor eigen rekening en zonder structurele steun van de overheid een toeristische
onderneming/groepsaccommodatie als bedoeld in artikel 1,1 uitoefent, exploiteert en die
als zodanig staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van koophandel en
deze als hoofdactiviteit uitoefent;
1.1 Doelgroep volgens SBI-codering / De groepsaccommodatie valt onder de SBI-code:
55.20.2 en is fysiek gevestigd in Overijssel en staat sinds 1 januari 2022 onder deze code
vermeld in het handelsregister van de KvK.

2. Weigeringsgronden subsidie
2.1. Eerder dan vier weken vóór de indiening van de aanvraag verplichtingen tot
uitvoering van wezenlijke onderdelen van het project zijn aangegaan;
2.2 Het project betrekking heeft op het stichten van een nieuwe onderneming of een
vestiging daarvan;
2.3 Het bedrijf/de groepsaccommodatie geen fysieke toeristische bedrijfslocatie beheert;
2.4 Het bedrijf structureel gesubsidieerd wordt met overheidsmiddelen/gelden;
2.5 De verhouding tussen de toeristische en niet-toeristische omzet lager ligt dan 80%
2.6 De groepsaccommodatie met overnachtingsmogelijkheid en aanverwante diensten
niet de bedrijfseconomische hoofdactiviteit van het bedrijf vormt met een omzet van
minimaal 80%.
2.7 Een toeristische bedrijfsvorm met overnachtingmogelijk die zich primair richt op
kamerverhuur/verblijf voor kleinere gezelschappen bestaande uit 1 a 2 personen zoals een
hotel of bed & breakfast.
2.8 Tegen het innovatieproject anderszins overwegende bezwaren bestaan.
2.9 In alle gevallen waarin deze weigeringsgronden niet voorzien beslist de TOTO-2
projectorganisatie.

3. Maximale subsidie
3.1 De subsidie bedraagt 7.500 euro van de subsidiabele projectkosten die betrekking
hebben op investeringen uit hoofde van een innovatieproject;

3.2 De eigen bijdrage waaruit commitment blijkt van de ondernemer bedraagt 500 euro
en wordt rechtstreeks met de subsidie verrekend om administratieve lasten zoveel
mogelijk te beperken.
3.3 De deelnemer (ondernemer en/of personeel) verplicht zich om tenminste 75 uur aan
de uit te voeren innovatie te besteden en het hiervoor benodigde urenformulier in te
vullen en bij de eindafrekening in te dienen.
3.4 De eindafrekening van de subsidie wordt afgehandeld op het moment dat een
innovatieverslag (max 1 A4), de betalingsbewijzen waarvoor de subsidie wordt ingezet die
is goedgekeurd door het TOTO-projectteam en het urenformulier worden ingeleverd bij
de projectorganisatie.
3.5 Het maximale subsidiebedrag wordt lager vastgesteld, indien de normen van de
Europese Unie daartoe nopen dan wel de administratieve verplichtingen niet correct zijn
toegepast.

4. Deelname aan het TOTO-programma
4.1 De deelnemer verplicht zich om indien gevraagd de uitgevoerde innovatie toe te
lichten aan collega groepsaccommodaties met in achtneming van vertrouwelijke
componenten
4.2 De deelnemer is bereid om tenminste 1 congres en workshop die wordt
georganiseerd vanuit het TOTO 2-programma bij te wonen.
4.3 De deelnemers rond zijn project af binnen de daarvoor gestelde termijn maar nooit
later dan 2 maanden voordat het subsidieprogramma afloopt. Op dit moment is de
einddatum van onderhavige subsidie 1 november 2023.
4.4 Indien het aantal aanmeldingen 2 maanden na openstelling van de regeling het
maximum aantal deelnemers niet heeft bereikt kunnen toeristische bedrijven die naast
een andere toeristische hoofdactiviteit ook een groepsaccommodatie met
overnachtingsmogelijkheid exploiteren zich hiervoor aanmelden.

5. Onvoorzien
In alle gevallen waarin dit deelnemersreglement niet voorziet bepaalt de
projectorganisatie van het TOTO-2 programma voor groepsaccommodaties.

