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Aanvraagformulier Kansen voor West-II 2014-2020 Prioriteit 6: REACT-EU 

Disclaimer: Dit formulier is voor informatiedoeleinden en kan niet zo ingediend worden. 
De formele aanvraag moet u ONLINE indienen via www.efro-webportal.nl.  

Advies: raadpleeg vóór het doen van een REACT EU-aanvraag bij Kansen voor West de website 
www.kansenvoorwest2.nl en raadpleeg uw steunpunt.  

Met name de volgende documenten zijn van belang voor het opstellen van een goede aanvraag voor 
REACT EU: 
- Handboek EFRO 2014-2020; met name hoofdstuk 2 voor Hoe u de aanvraag doet en Wat de

procedure is. 
- het Operationeel Programma prioriteit 6 (REACT EU-deel) de meest actuele versie staat op de 

website met fiches ter toelichting. Raadpleeg voor nu de fiches van het Operationeel Programma 
onder de knop https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/subsidie/react-eu/

- Eventueel vigerend beleid, naast het Operationele Programma, zal op de website worden 
gepubliceerd bij de specifieke openstelling

- Als U inlogt, via het webportaal, dient u te kiezen voor de juiste openstelling, raadpleeg uw 
steunpunt daarom voorafgaand aan de indiening.
https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/steunpunten.

Naast onderstaand aanvraagformulier wordt van u gevraagd online de gegevens van de penvoerder 
en projectpartners in te voeren alsmede de kostenbegroting en de financiering. 
Als verplichte bijlagen gelden (https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/subsidie/react-eu): 

• Projectplan (zie handreiking op website onder REACT EU)
• Verklaring “Geen financiële moeilijkheden” per partner
• BTW-verklaring (indien nodig) per partner
• Co-financieringsverklaring of aanvraag
• MKB-verklaring (indien van toepassing per partner)
• Detailbegroting Project
• Samenwerkingsovereenkomst projectpartners
• IKS-verklaring (indien van toepassing)
• AVG-verklaring
• Gegevens Penvoerder

Vragen 

https://www.kansenvoorwest2.nl/files/handboek-efro-2014-2020-v5-1-def-digitoegankelijk-1.pdf
https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/subsidie/react-eu/
https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/subsidie/react-eu/
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1. Bent u met uw projectidee/voorstel reeds bij het betreffende steunpunt geweest? 
 

Zo nee, dan adviseren wij dringend dit eerste te doen. U kunt dan met het steunpunt bespreken of 
het voorstel inderdaad past en uitvoerbaar is en waar u op moet letten bij de indiening. 
https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/steunpunten 
 
 
 
2. Wat is uw projectdoelstelling en geef aan waarom deze past deze in de doelstelling van 

prioriteit 6 van Kansen voor West II?  Motiveer uw antwoord. 
 

Beschrijf kort de doelstelling van het project (kort; voor de uitgebreide toelichting raadplegen we uw 
projectplan) en geef aan waarom uw doelstelling past binnen prioriteit 6 van Kansen voor West II. 
 
 
Prioriteit 6 luidt: 
Bevorderen van crisisherstel in de context van de COVID-19 door te investeren in een groen, digitaal 
en weerbaar herstel van de economie. 
 

 
 

3. Geef aan bij welke actielijn(en) REACT EU aansluit? 
 

Geef aan bij welke transitie het project aansluit (het): 
 3. Mismatch arbeidsmarkt/digitaal stedelijk 
 4. Groen/Duurzaam voor de GTI gebieden  

 
Licht toe hoe het project bijdraagt aan de actielijnen van uw keuze en hoe het project gaat bijdragen 
aan herstel vanuit de coronacrisis (max. 100 woorden). U mag kiezen voor één van beide actielijnen, 
maar het is ook mogelijk dat uw project binnen beiden past, dan kan dit worden aangegeven. 
 
Voor de omschrijvingen van de actielijnen raadpleeg de volgende link: 
www.kansenvoorwest2.nl/files/programmafiches-en-toelichting-lancering-react-eu-binnen-kansen-
voor-west-ii-2.pdf 
 
 
 
 
4. Staatsteun 
 
4.1 Is sprake van staatsteun? Zo nee, geef gemotiveerd aan waarom u vindt dat geen sprake is van 
staatsteun. Zo ja, ga verder met de volgende vraag. 
 
Let op beoordeel deze vraag per partner en voor het gehele project. 
Raadpleeg voor de beoordeling paragraaf 4.5 van het handboek EFRO (zie voor link bovenin). 
En let erop dat u bij de beoordeling alle overheidssteun meeneemt, dus ook subsidies van andere 
overheidsinstanties naast Kansen voor West die u als cofinanciering inzet voor dit project. 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Indien u de vorige vraag met “ja” heeft beantwoord geef hier aan hoe u de staatsteun 

geoorloofd maakt. 
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Let op beoordeel deze vraag per partner en voor het gehele project. 
Raadpleeg voor de beoordeling paragraaf 4.5 van het handboek EFRO (zie voor link bovenin). 
En let erop dat u bij de beoordeling alle overheidssteun meeneemt, dus ook subsidies van andere 
overheidsinstanties naast Kansen voor West die u als cofinanciering inzet voor dit project. 
Raadpleeg vooral de meest actuele versie van de AGVV. Komt u er niet uit schakel het steunpunt in 
of raadpleeg Europa Decentraal (link: 
)https://europadecentraal.nl/onderwerp/staatssteun/vrijstellingen/algemene-groepsvrijstellingsverordening/ 
 
 
 
5. Projectplan 
 
5.1 Heeft u in het bijgevoegde projectplan de verplichte onderdelen opgenomen en toegelicht? 
 
Voor de minimale verplichte onderdelen: 
https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/documenten/handreiking projectplan  
 
Let op: indien het projectplan niet is bijgevoegd, dan wel niet alle verplichte onderdelen omvat is dit 
een reden om de aanvraag niet in behandeling te nemen. 
 
 
 
6. Plaats activiteiten 
 
6.1 Vinden er ook activiteiten buiten het programmagebied van landsdeel West plaats? 
 
Deze vraag wordt gesteld, omdat slechte een beperkt deel van de programmamiddelen buiten het 
programmagebied mag worden besteed. Het programmagebied is, ongeacht bij welke openstelling u 
gebruikt, hier bedoeld als het programmagebied van Kansen voor West (G4), dat zijn de provincies 
Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. U hoeft hier dus alleen melding te maken van 
activiteiten die plaatsvinden buiten deze 4 provincies. 
 
Ja, geef aan waar de activiteiten plaatsvinden en welke omvang ze hebben. Ga naar vraag 6.2. 
Nee, ga naar vraag 7. 
 
6.2 Geef een toelichting op de activiteiten buiten het programmagebied. 
Toelichting: 
 
 
 
6.3  Indien u voor actielijn 3 kiest, vindt het project plaats in de G4? Zo ja, waar? 
 
Toelichting: Actielijn 3 mag alleen in de G4 plaatsvinden 
 
 
 
 
 
6.4  Indien u voor actielijn 4 kiest, vindt het project plaats in de GTI-gebieden1? Zo ja, waar? 
 
Toelichting: Actielijn 4 mag alleen in de GTI-gebieden in de G4 plaatsvinden. 
 
 
 

 
1 Raadpleeg voor de GTI-gebieden in uw stad het steunpunt. 

https://www.kansenvoorwest2.nl/files/handreiking-voor-opzet-projectplan-2.docx
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7. Zijn er factoren die het project negatief kunnen beïnvloeden? 
 
7.1 Zijn er factoren die het project negatief kunnen beïnvloeden? 
 
Deze vraag wordt u gesteld om in te kunnen schatten of er een risicofactor zit in eventueel te 
verkrijgen toestemming voor de uitvoering van uw project. Indien toestemming benodigd is, dient u 
hier aan te geven wat de status is van de vergunning(en).  
 
Ja, er is toestemming nodig van een overheid inzake het milieu (b.v. een milieuvergunning) 
Ja, er is toestemming nodig van een overheid inzake ruimtelijke ordening (b.v. een bouwvergunning) 
Anders, namelijk: 
 
7.2 Geef een toelichting op de vergunningsverplichtingen. 
Toelichting: 
 
 
 
8. Transitiebijdragen 
 
8.1 Aan welke transitie(s) draagt uw project bij? 
 
De expliciete doelstelling van REACT EU is een bijdrage te leveren aan de transities naar een groene 
en digitale economie. De transitiebijdrage wordt meegewogen als beoordelingscriterium bij 
“duurzaamheid”. Kunt u expliciet aangeven aan welke transities (meerdere antwoorden mogelijk) uw 
project bijdraagt: 
 
A) Volledig CO2-vrij elektriciteitssysteem 
B) Een CO2 vrije gebouwde omgeving 
C) Realisatie van producten, processen en grondstoffen in de industrie en landbouw die netto klimaat 
Neutraal en circulair zijn 
D) Emissie loze mobiliteit voor mensen en goederen 
E) Digitalisering van processen voor industrie, landbouw en private dienstverlening 
F) Voldoende human capital voor de transities A t/m E 
 
 
8.2 Geef een toelichting van de transitiebijdrage(n). 
 
Motiveer en specificeer waarom uw project bijdraagt aan de transities zoals bij 8.1 aangegeven. 
Graag ook nader uiteenzetten in uw projectplan. 
 
 
 
9. Gelijke Kansen 
 
9.1 Draagt uw project bij aan gelijke kansen tussen mannen en vrouwen en heeft het geen 
discriminerende werking op grond van geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst, overtuiging, 
handicap, leeftijd en seksuele geaardheid? 
 
Toelichting: 
 
 
 
10. Aansluiting MKB 
 
10.1 Is er aansluiting met het MKB en zo ja, op welke wijze? 
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Ook de REACT-EU-middelen zijn met name bedoeld om het MKB mee te nemen in de transitie naar 
een groene en digitale economie. Dat kan als de MKB zelf aanvrager is dan wel als projectpartner 
meedoet in het project. Het kan ook door op andere wijze het MKB aan te sluiten, waarbij ze niet 
financieel deelnemen aan het project maar wel op een andere manier zijn aangesloten. 
Indien u aangeeft dat er aansluiting is ga naar vraag 10.2. 
 
10.2 Geef een toelichting de MKB-aansluiting. 
 
Motiveer en specificeer waarom uw project aansluit bij het MKB. 
 
 
 
11. Andere financiering 
 
11.1 Is er voor uw project bij andere financiers en/of instanties financiering voor (een gedeelte van) 
het project aangevraagd/ verkregen? 
 
Wees volledig. 
 
 
11.2 Zijn er andere subsidies verkregen? 
 
Hier graag expliciet vermelden of er NAAST de cofinancieringen voor dit project aanpalend voor 
andere onderdelen nog andere subsidie is verkregen. 
 
 
 
12. Geen financiële moeilijkheden 
 
12.1 Verkeert een (privaatrechtelijke) onderneming, welke als partner betrokken is binnen deze 
aanvraag, in financiële moeilijkheden? 
 
Ja, LET OP: er mag geen subsidie aan ondernemingen in financiële moeilijkheden worden verleend. 
Deze komt niet in aanmerking voor subsidie. Vul PER PARTNER, indien die voldoet aan de definitie 
van een onderneming, de 'verklaring geen financiële moeilijkheden' in. 
Deze treft u aan op de volgende link: https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/subsidie/react-eu 
 
13. Gegevens 

 
Contactpersoon: 
Telefoon:  
E-mail:  
 
 
  
 
 
 
 




