
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

Overeenkomst  

Voucherprogramma Agropole 

Pré Ambule 

Deze overeenkomst regelt de samenwerking tussen de hierna genoemde partijen in het kader van het 

Innovatievoucherprogramma Agropole als onderdeel van het INTERREG VA Deutschland-Nederland 

project “Groei en ontwikkeling tot grensoverschrijdende Agropole”. 

Agrobusiness Niederrhein e.V. acteert in het project „Groei en ontwikkeling tot grensoverschrijdende 

Agropole“ als Lead Partner en in die hoedanigheid wordt in naam van alle projectpartners (Brightlands 

Campus Greenport Venlo en Gemeente Venray) de voucherovereenkomst met de voucherpartner 

gesloten.  

De in dit document gemaakt afspraken zijn bindend. Met de ondertekening van deze overeenkomst 

treedt de aanvrager toe tot het Agropole-project en dient deze te handelen in lijn met de voorschriften 

van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland.   

De ondergetekenden 

1. Agrobusiness Niederrhein e.V., gevestigd en kantoorhoudende te Straelen (Hans-Tenhaeff-

Str. 40-42, 47638 Straelen), vertegenwoordigd door twee van de volgende bestuursleden van 

Agrobusiness Niederrhein e.V.: voorzitter, vice-voorzitter en penningmeester, hierna te 

noemen: Lead Partner; 

2. XXX ORGANISATIE XXX, gevestigd en kantoorhoudende te XXX STAD XXX (XXX ADRES 

XXX), vertegenwoordigd door XXX FUNCTIE EN NAAM XXX , hierna te noemen: Aanvrager 

hierna gezamenlijk te noemen: partijen, 

Komen overeen dat: 

A. de Lead Partner, namens de partners in het INTERREG VA Deutschland-Nederland project 

„Groei en ontwikkeling tot grensoverschrijdende Agropole“, deze voucherovereenkomst met 

de aanvrager sluit. 

B. de Lead Partner in samenwerking met haar partners in het Agropole-project de opgestelde 

„Voorwaarden Voucherprogramma Agropole“ heeft opgesteld en dat deze volledig en die de 

Lead Partner in samenwerking met de andere projectpartners in het Agropole-project heeft 

opgesteld, zijn volledig en onverminderd van toepassing op deze overeenkomst.  

C. de aanvrager een voucheraanvraag heeft ingediend met de titel XXX PROJECTTITEL XXX 

en referentienummer XXX, die door de stuurgroep goedgekeurd is.  

D. de voucheraanvraag aan deze voucherovereenkomst is bijgevoegd en daar onlosmakelijk 

onderdeel van uitmaakt. 

E. de Lead Partner aan het initiatief van de Voucherpartner geen financiële bijdrage verstrekt, 

anders dan de voucherbijdrage vanuit het INTERREG VA Deutschland-Nederland project 

“Groei en ontwikkeling tot grensoverschrijdende Agropole”. 

F. de aanvrager geen aanspraak maakt op de Lead Partner met betrekking tot de activiteiten en 

bijbehorende kosten van het voucherprogramma.  
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G. de Lead Partner noch ten opzichte van de aanvrager, noch ten opzichte van derden 

aansprakelijk is voor schade, indien – om welke reden dan ook – er na het sluiten van deze 

voucherovereenkomst de toegekende middelen niet of slechts gedeeltelijk door het 

INTERREG V A-programma Deutschlang-Nederland worden betaald.  

H. de aanvrager de Lead Partner voorziet van alle informatie die de Lead Partner nodig acht om 

aan de verplichtingen ten opzichte van het INTERREG V A-programma Deutschland-

Nederland te voldoen.  

I. als de aanvrager zich terugtrekt uit het voucherproject, de verantwoordelijkheid en 

verplichtingen automatisch worden overgedragen aan de aangesloten voucherpartners en zij 

zo snel mogelijk een nieuwe vertegenwoordiger selecteren om de functie van de aanvrager 

over te nemen.  

zijn, met in achtneming van:  

 het INTERREG V-programma Deutschland-Nederland, zoals vastgesteld door de Europese 

commissie op 17 november 2014 met bijbehorende en alle van toepassing zijnde Europese 

en nationale wet- en regelgeving; 

 de projectaanvraag “Groei en ontwikkeling tot grensoverschrijdende Agropole” 

(Projectnummer 204255), 

 de subsidiebepalingen met inbegrip van de daarbij behorende bijlagen voor projecten 

uitgevoerd in het kader van het INTERREG VA-programma Deutschland-Nederland. 

 de „Voorwaarden Voucherprogramma Agropole“ 

 

het volgende overeengekomen:  

Artikel 1 – Doel van de samenwerking 

1.1. De voucherpartners moeten bijdragen aan de bevordering van grensoverschrijdende kennis 

en ontwikkelingen in de agrobusiness. Het doel is om de projectregio tot één van de meest 

innovatieve en concurrerende agrobusinessregio’s in Europa te maken.  

1.2. In deze context wordt innovatie als volgt gedefinieerd: Innovatie is de uitvinding, ontwikkeling 

en introductie van een nieuw product, proces of dienst om prestaties, efficiëntie en 

concurrentievermogen te verbeteren. Innovatie kan verwijzen naar producten, diensten, 

productieprocessen, managementtools of de structuur van een organisatie. 

Artikel 2 – Projectlooptijd en voucherbedrag 

2.1. Het voucherproject begint op XXX. 

2.2. Het voucherproject eindigt op XXX. 

2.3. Het voucherproject omvat een gepland innovatiebudget van XXX euro. Dit omvat de 

financiering voor een bedrag van XX% van het totale bedrag, dus XXX euro. De overige XX% 

van het bedrag wordt gedragen door de voucherpartners. Als de projectkosten lager zijn dan 

het geplande totaal, wordt de financiering ook aangepast volgens de XX%-regel. 

2.4. De aanvrager kan de documenten voor de declaratie van de kosten in het project met het 

eindrapport indienen bij de Lead Partner. Pas daarna worden de kosten van de financiering 

vergoed.  

Artikel 3 – Verantwoordelijkheden voucherpartners 

3.1. De voucherpartners zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het voucherproject zoals 

beschreven in de voucheraanvraag. De aanvraag is als bijlage 1 aan deze overeenkomst 

bijgevoegd. 
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3.2. Indien de voucherpartners zich geconfronteerd zien met veranderde omstandigheden 

waardoor het voucherproject niet langer kan worden uitgevoerd zoals voorzien in de 

voucheraanvraag, dienen zij de Lead Partner hiervan onverwijld schriftelijk, en ten laatste 

binnen 28 dagen na constatering, op de hoogte te stellen. Partijen zullen dan in onderling 

overleg besluiten welke stappen er genomen dienen te worden. De afspraken die uit dit 

overleg voortkomen worden vastgelegd en door beide partijen geaccordeerd. Alleen dan zijn 

de afspraken geldig in het kader van deze overeenkomst en maken zij daarvan deel uit.  

3.3. De voucherpartners zijn ervoor verantwoordelijk dat het voucherproject volledig wordt 

uitgevoerd in overeenstemming met de "Voorwaarden Voucherprogramm Agropole ". Deze 

zijn als bijlage 2 aan deze overeenkomst bijgevoegd. 

3.4. De voucherpartners zijn verantwoordelijk voor het indienen van een eindrapport bij de 

vouchercoördinator binnen zes weken na het einde van het project. Dit rapport moet worden 

geschreven in overeenstemming met het "Richtlijn eindrapport voucherprogramma Agropole " 

(bijlage 2 van de "Voorwaarden Voucherprogramma Agropole "). Alle urendeclaraties, 

facturen en betalingsbewijzen die betrekking hebben op de in het rapport gedeclareerde 

kosten moeten ook bij dit eindrapport worden ingediend. 

3.5. De voucherpartners zijn verplicht alle documenten, met betrekking tot het project, te bewaren 

tot tenminste 30 september 2027.  

3.6. De voucherpartner heeft een informatieplicht jegens de Lead Partner met betrekking tot 

andere subsidies die voor het Voucherproject zijn aangevraagd of toegekend. Dit houdt in dat 

de voucherpartner verplicht is de Lead Partner zonder voorbehoud en per direct te informeren 

over enige andere voor het voucherproject verkregen subsidie teneinde dubbele subsidiering 

ten alle tijden te voorkomen.  

Artikel 4 – Verantwoordelijkheden Lead Partner 

4.1. Na ontvangst van door de vouchercoördinator beoordeelde en doorgezonden einddeclaratie, 

zorgt de Lead Partner, na een eerste beoordeling, voor opname van de door de 

voucherpartner ingediende einddeclaratie in de eerstvolgende declaratie van het project 

richting het INTERREG VA Deutschland-Nederland programma. Na controle en goedkeuring 

van de First Level Controller van de declaratie wordt deze doorgestuurd aan de 

Certificeringsautoriteit van het INTERREG VA-programma Deutschland-Nederland. 

4.2. De Lead Partner zorgt voor betaling van de aangevraagde en gecontroleerde bijdrage aan de 

voucherpartner binnen 30 dagen na ontvangst van de uitbetaling door de 

Certificeringsautoriteit van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland.  

Artikel 5 – Wijzigingen, Looptijd, Beëindiging 

5.1. Deze overeenkomst kan slechts schriftelijk met instemming van beide partijen worden 

gewijzigd.  

5.2. Deze overeenkomst gaat in op het moment van ondertekening, danwel met terugwerkende 

kracht op de startdatum van het voucherproject indien deze datum ligt voor het moment van 

ondertekening, en loopt tot aan de einddatum van het INTERREG V A Deutschland-

Nederland project „Groei en ontwikkeling tot grensoverschrijdende Agropole“ zijnde 30 juni 

2022.   

5.3. Indien de voucherpartner 

a. failliet gaat, surséance van betaling aanvraagt, geliquideerd wordt, waarvoor een 

schuldenregeling wordt getroffen of waarop een andere regeling wordt getroffen ten 

behoeve van zijn schuldeisers;  

b. wordt getroffen door overmacht die langer dan 30 dagen onafgebroken duurt; 

c. in gebreke is en dit gebrek niet binnen 30 dagen hersteld kan worden. De termijn van 

30 dagen gaat in nadat ingebrekestelling heeft plaatsgevonden.  
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d. op objectieve gerechtvaardigde gronden niet langer uitvoering kan en wil geven aan 

het voucherproject; 

kan het voucherproject, en daarmee deze overeenkomst, op aangeven van de Lead Partner 

eenzijdig beëindigd worden.  

5.4. Indien er sprake is van een beëindiging van de overeenkomst zoals benoemd in lid 5.3, kan 

de voucherpartner geen enkele aanspraak maken op enige vergoeding.  

5.5. Indien de voucherpartners gedurende de projectperiode van het voucherproject een nieuwe 

voucherpartner in het project willen opnemen, dient er onmiddellijk contact opgenomen te 

worden met de vouchercoördinator. De voucherpartners kunnen alleen in nauw overleg met 

de vouchercoördinator besluiten om een verdere voucherpartner in het voucherproject op te 

nemen. Het toevoegen van een verdere voucherpartner mag de „Voorwaarden 

Voucherprogramma Agropole “ niet schenden.  

5.6. Indien de beschikking voor het Agropole-project door het Comité van Toezicht of de 

Stuurgroep van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland met terugwerkende 

kracht wordt ingetrokken of herroepen of anderszins ongeldig wordt verklaard, wordt deze 

voucherovereenkomst beëindigd. De partijen verplichten zich mee te werken tot een correcte 

afwikkeling van de uit de herroeping en beëindiging voorvloeiende gevolgen.  

Ondertekening 

Aldus in tweevoud opgesteld en ondertekend,  

Lead Partner van het Agropole-project, in naam van alle Agropole-projectpartners 

Plaats, datum  ______________________________ 

Naam   ______________________________ 

Handtekening  ______________________________ 

Aanvrager van het voucherproject, in naam van alle aangesloten voucherpartners 

Plaats, datum  ______________________________ 

Naam   ______________________________ 

Handtekening   ______________________________ 

 

Gefinancierd door 

Projectpartners 


