
1 Anders dan de bijdrage van de Europese Commissie die via de KDT Joint Undertaking aan het project is 
  toegekend.

Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland

> Retouradres: Postbus 93144, 2509 AC  Den Haag

NXP Semiconductors Netherlands B.V.
T.a.v. de heer F.H. Wijers
High Tech Campus 60
5656 AG EINDHOVEN

Datum 28 december 2022
Betreft EdgeAi

Geachte heer Wijers,

Met genoegen deel ik u mee dat op 15 september 2022 de Public Authorities 
Board positief heeft besloten over financiering van het project . De 
Executive Director heeft vervolgens met het mandaat van de Public Authorities 
Board overeenstemming bereikt over de JU Grant Agreement.

Op grond van artikel 2, eerste lid onder b, van de Kaderwet EZK- en LNV-
subsidies verleen ik subsidie voor de uitvoering van het Nederlandse aandeel in 
het project, zoals beschreven in de Annex 1 van de JU Grant Agreement. Deze 
annex maakt integraal onderdeel uit van deze beschikking. Het project wordt 
uitgevoerd in het kader van de Verordening (EU) 2021/2085 van de Raad van 19 
november 2021 betreffende de oprichting van de "gemeenschappelijke 
ondernemingen onder Horizon Europe".

Voor dit project geldt het volgende:
De subsidi 1.939.107.
De subsidiabele projectkosten voor de Nederlandse deelnemers zijn 

8.497.653. In bijlage 1 vindt u een overzicht van de projectkosten en een 
toelichting op eventuele correcties op de door u ingediende begroting.
Indien reeds door een bestuursorgaan of de Europese Commissie subsidie is 
verstrekt voor de subsidiabele kosten of een deel daarvan, wordt slechts een 
zodanig bedrag aan subsidie verstrekt dat het totale bedrag aan subsidies niet 
meer bedraagt dan het bedrag dat kan worden verstrekt overeenkomstig de 
eligibility criteria.
Met betrekking tot de subsidiabele kosten zijn de artikelen 10 tot en met 14 
van het Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies, alsmede de artikelen 
1.2, 1.4, 1.5 en 3.1.1 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies van 
overeenkomstige toepassing.
De projectkosten zijn subsidiabel vanaf 1 januari 2023, de startdatum van het 
project.
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