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2.
OVERZICHT VAN DE UITVOERING VAN HET OPERATIONELE PROGRAMMA
(ARTIKEL 50, LID 2 EN 111, LID 3, ONDER A), VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013)
2.1. Essentiële informatie over de uitvoering van het operationele programma voor het
betrokken jaar, met inbegrip van financieringsinstrumenten, met betrekking tot de financiële en
indicatorgegevens.
Inleiding en algemeen overzicht voortgang
Dit is het eerste uitvoeringsverslag van Kansen voor West II over de jaren 2014 en 2015. In
overeenstemming met artikel 50 en 111 van vo. 1303/2013 dient vanaf 2016 t/m 2023 ieder jaar een
uitvoeringsverslag te worden ingediend. Het uitvoeringsverslag dient voor 31 mei 2016 te worden
ingediend bij de EC. De jaren 2014 en 2015 kunnen gekarakteriseerd worden door de ontwikkeling
van het programma, de opzet van de uitvoeringsstructuur, de openstelling van het programma voor
aanvragers en de committering van de eerste drie projecten.
Activiteiten en resultaten programma
De voorbereiding van de ontwikkeling van het OP Kansen voor West II startte in 2011. In 2014 werd
in gezamenlijkheid met de acht partners van Kansen voor West, het OP definitief vorm gegeven en
door de colleges vastgesteld. De keuzes in het OP betreffen de inzet op de thema’s Innovatie;
Koolstofarme economie en Duurzame stedelijke ontwikkeling. Het innovatiebeleid werd vastgelegd in
de RIS3, met inzet op cross-overs in alle topsectoren. Innovatie richt zich op twee specifieke
doelstellingen: (1) het stimuleren van de ontwikkeling van vermarktbare producten en diensten
(valorisatie), door samenwerking van het MKB en kennisinstellingen en toepassen van nieuwe kennis.
En (2) het vergroten van het investeringsvermogen voor innovatie in het MKB (kapitaal). Door betere
toeleiding te bieden naar kapitaal, door financiering van innovatieve technologische ontwikkelingen,
of door Proof-of-Conceptfinanciering en innovatiefinanciering.
Koolstofarme economie zet in op slimme uitrol, additioneel aan de ontwikkelingen in de topsectoren
en het energieakkoord. Het richt zich op twee specifieke doelstellingen: (3) het verkleinen van het
aandeel fossiele brandstoffen in het totale energieverbruik door het realiseren van een groter aandeel
van hernieuwbare energiebronnen, waaronder duurzame opwekking en toepassing van aardwarmte en
de benutting van biomassa, via slimme uitrol van projecten. En (4) het verlagen van het
energieverbruik in de bebouwde omgeving, door het realiseren van een brede toepassing van
energiebesparing en opwekking van duurzame energie in de bestaande bouw.
Duurzame stedelijke ontwikkeling zet in op de mismatch op de stedelijke arbeidsmarkt. Een
geïntegreerde inzet via een zogenaamd GTI. De drie specifieke doelstellingen zijn: (5) het verkleinen
van de mismatch op de arbeidsmarkt door het bevorderen van samenwerkingsverbanden tussen
bedrijven, intermediaire organisaties en scholen om te komen tot een betere benutting van het
aanwezige arbeidspotentieel. Hiervoor wordt zowel EFRO en ESF-geld ingezet. Vervolgens (6) het
vergroten van het aantal kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke werk/bedrijfslocaties. Door het
verbeteren van de werkgelegenheidsmogelijkheden voor mensen die wonen in wijken met hoge
werkloosheid en veel sociaaleconomische problemen door te investeren in kwalitatief hoogwaardige
en voor deze doelgroep toegankelijke werk/bedrijfslocaties. En (7) het opzetten van een stedelijke
lokale ontwikkelingsstrategie. Inzet is het verbeteren van de samenwerking tussen alle betrokken
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partijen (burgers, bedrijven, organisaties, overheid) bij het doordenken en uitwerken van een
omvangrijke stedelijke transitieopgave.
Het OP werd in juni 2014 ingediend en in november aangepast. Op 12 december 2014 werd het door
de EC goedgekeurd en kon het programma officieel van start.
Voor ieder van de vier GTI’s, werden aparte uitvoeringsplannen gemaakt en in de in de loop van 2015
door de stedelijke colleges vastgesteld.
Op 1 april 2015 werd een groot van het programma opengesteld voor aanvragers en eind 2015 werden
de eerste drie projecten gecommitteerd.
Activiteiten en resultaten uitvoering
In gezamenlijkheid met de vier Nederlandse MA’s, de AA en CA en het ministerie van EZ zijn
afspraken vastgelegd over de uitvoering van het programma. De belangrijkste zaken m.b.t. de
uitvoering betreffen de aanwijzing van Rotterdam als MA, vaststelling van uniforme criteria en
uitvoeringsprocedures, één gezamenlijke administratieve organisatie inclusief controle- en
beheersysteem, één ICT systeem, waarborgen die belangenverstrengeling tegengaan, en de onderlinge
samenwerking tussen de partijen.
De volgende documenten werden ontwikkeld en vastgesteld.
 De ‘beleidsregel’ die de selectiecriteria voor projecten vastlegt.
 De uniforme methoden en criteria voor de selectie van concrete acties.
 De ‘Art. 72 beschrijving’, in gezamenlijkheid opgepakt door de vier MA’s en CA en door de
AA beoordeeld. Het beschrijft het beheer en de controle van het OP.
 De ‘Aanwijzing van de managementautoriteiten’ door het ministerie EZ.
 Het nationaal wettelijk kader waaraan alle projecten van het EFRO in NL dienen te voldoen
(REES).
 De ‘Communicatiestrategie´ van het programma, tot stand gekomen met medewerking van de
vier MA’s, ministerie EZ en het Agentschap SZW (ESF).
 De ‘Publieksversie’ van het OP werd in 2015 gepubliceerd.
 Het ‘Handboek EFRO’ inclusief de voorlichting aan de potentiële aanvragers.
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 Benoeming ‘Deskundigencommissie’, die projectvoorstellen voor Innovatie en Koolstofarme
economie beoordeelt. De DC is in 2015 16 keer bij elkaar gekomen om projectvoorstellen te
beoordelen.
 Benoeming Comité van Toezicht. In 2014 werd het constituerend overleg gehouden, in 2015
volgden drie officiële en vier schriftelijke overleggen van het Comité. Belangrijke aandacht
ging uit naar de vaststelling van de formele structuur van de uitvoering en de selectie van
projecten.
 Instelling van ‘Stedelijke adviesgroepen’ in de G-4 steden die projectvoorstellen van de GTI’s
inhoudelijk beoordelen. De adviesgroepen zijn in 2015 vijf keer bij elkaar gekomen voor
constituerend overleg en om projectvoorstellen te beoordelen.
Belangrijkste resultaten
 Op 1 april 2015 volgde de openstelling van het programma voor aanvragers. (zie schema
openstellingen in bijlage)
 Op 25 maart, 28 augustus en 19 oktober 2015 werden openstellingen gedaan van het budget
voor aanvragers. En op 31 december was 58% van het gehele budget opengesteld.
 51% van het beschikbare budget van de Innovatieprioriteit werd opengesteld en hiervoor was
grote belangstelling. 1 project werd gecommitteerd. 33 aanvragen werden afgewezen waarvan
er 14 opnieuw werden ingediend. 36 aanvragen waren in behandeling.
 69% van het beschikbare budget van de Koolstofarme prioriteit werd opengesteld. 1 project
werd gecommitteerd, 1 aanvraag werd afgewezen, 2 aanvragen waren in behandeling.
 Het gehele budget van de prioriteit Arbeidspotentieel werd opengesteld. 1 project werd
gecommitteerd, 2 aanvragen werden afgewezen waarvan er 1 opnieuw werden ingediend. 2
aanvragen waren in behandeling.
 59% van het beschikbare budget van de prioriteit Vestiging is opengesteld. Eind 2015 waren 2
projecten in behandeling. Er zijn nog geen projecten gecommitteerd.
 De werkzaamheden voor de Technische Bijstand waren in 2014 en 2015 volledig gericht op de
start en uitvoering van het programma.
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3.

UITVOERING VAN DE PRIORITAIRE AS (ARTIKEL 50, LID 2, VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013)

3.1. Overzicht van de uitvoering
ID Prioritaire as
1

2

Essentiële informatie over de uitvoering van de prioritaire as onder verwijzing naar de belangrijkste
ontwikkelingen, aanzienlijke problemen en de stappen die zijn ondernomen om deze problemen op te lossen
Versterken
van
onderzoek, Op 31 december was een bedrag van ruim €57 mln. EFRO opengesteld. En werd voor een gelijk bedrag aan
technologische ontwikkeling en aanvragen ingediend (Kansen voor West bijdrage). Dit geeft aan dat er grote belangstelling is voor de prioriteit
innovatie
Innovatie. Met die gedeeltelijke openstelling willen de partners sturing houden op de type aanvragen. Een
belangrijke reden voor sturing is de inzet van financieringsinstrumenten als fondsen en leningen. Deze
instrumenten hebben geruime tijd nodig om ontwikkeld te worden. Door het niet volledig openstellen van budget
is het mogelijk die instrumenten van voldoende budget te voorzien.
De tot nu toe ingediende aanvragen passen goed bij de doelstellingen. Ze zijn goed gericht op valorisatie, het zijn
met name cross-overs, ze passen binnen de RIS3-doelstelling en zijn gericht op de maatschappelijke uitdagingen.
Vooral de topsectoren HTSM, Food en Life Sciences gecombineerd met oplossingen en vernieuwingen gericht op
duurzame energie en ICT zijn goed vertegenwoordigd bij de ingediende projectvoorstellen. Het gaat gemiddeld
genomen over vrij forse projecten met een goede mix van partners en ruim voldoende MKB dat aangehaakt is.
Daar waar voorstellen op voornoemde elementen tekort schieten krijgen ze geen positief advies van de
deskundigencommissie, maar kunnen wel een verbeterd voorstel indienen. De creatieve sector blijft duidelijk nog
achter.
Ondersteuning van de omschakeling In 2015 is er één project gecommitteerd in de prioritaire as. Het betreft het project Waerdse Energie Circuit. Er
naar een koolstofarme economie in zijn geen uitgaven gedeclareerd.
alle sectoren
Op 31 december was een bedrag van ruim €25mln. EFRO opengesteld. En werd slechts voor een klein bedrag
(€3,5 mln.) aan aanvragen ingediend (Kansen voor West bijdrage, dus EFRO en Rijkscofinanciering). Dit geeft
aan dat er nog geen grote belangstelling is voor deze prioriteit. Meer partners hebben hun gehele budget
opengesteld, en alleen Rotterdam en Zuid-Holland doen dit door gedeeltelijke openstelling. De belangrijkste
reden hiervoor is de geplande inzet van financieringsinstrumenten. Nadat deze zijn ontwikkeld en goedgekeurd
zal het mogelijke zijn voor aanvragers om gebruik te maken van het financieringsinstrument. Het bijzondere aan
deze prioriteit - en het nieuwe voor aanvragers - is dat nieuwe samenwerkingsverbanden moeten worden
ontwikkeld. Dit neemt meer tijd in beslag dan die voor bijvoorbeeld Innovatie, waar die samenwerkingsverbanden
vaak al bestaan. Als obstakel mag misschien genoemd worden dat de toepassing van de business case zoals
gebruikt door de deskundigencommissie niet voor alle projecten geschikt is en te weinig anticipeert op
processtimulering en vraagbundeling. Vraagbundelingsprojecten scoren namelijk laag op de business case, terwijl
dat vraagbundeling juist zeer past binnen het OP. Hiervoor wordt in 2016 een verduidelijking van de criteria
uitgewerkt. Opvallend is dat de specifieke openstelling voor biomassa geen aanvragen opleverde en ook binnen de
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ID Prioritaire as

Essentiële informatie over de uitvoering van de prioritaire as onder verwijzing naar de belangrijkste
ontwikkelingen, aanzienlijke problemen en de stappen die zijn ondernomen om deze problemen op te lossen
andere algemene openstellingen voor deze prioriteit geen biomassa voorstellen werden ingediend. Populair,
voortvloeiend uit KvW I, blijven aardwarmte projecten.

3

Bevorderen van werkgelegenheid In 2015 is er één project gecommitteerd in de prioritaire as. Het betreft het project Onbekend maakt onbemind. Er
en ondersteuning arbeidsmobiliteit
zijn geen uitgaven gedeclareerd.
Op 31 december was het geheel beschikbare budget opengesteld (€11,6 mln.). Er werd voor een bedrag van €7
mln. EFRO aangevraagd, dus er is wel een redelijk goede belangstelling. Probleem is wel dat aanvragen nogal
aanbodgericht zijn opgesteld en te weinig geleid zijn door de vraag van bedrijven. Op basis van de opmerkingen
van het programmabureau of de SAG zijn aanvragers bezig hun aanvragen hierop aan te passen.

4

Bevorderen van sociale insluiting en In 2015 zijn er geen projecten gecommitteerd in de prioritaire as, en ook geen uitgaven gedeclareerd.
bestrijding van armoede
Op 31 december was een bedrag van €13 mln. EFRO opengesteld. En werd slechts voor een klein bedrag (€1,8
mln.) EFRO ingediend. Dit geeft aan dat er nog geen grote belangstelling is voor deze prioriteit. Meerdere
partners hebben hun gehele budget of een deel hiervan opengesteld. Alleen Rotterdam heeft nog geen openstelling
gedaan i.v.m. de geplande inzet in een financieringsinstrument. Nadat deze zal zijn ontwikkeld en goedgekeurd
zal het mogelijke zijn voor aanvragers om gebruik te maken van het financieringsinstrument.
Het algemene beeld is dat de GTI’s voldoende in de belangstelling staan en er ruim voldoende projecten
ontwikkeld worden, maar dat ze pas later op gang zijn gekomen omdat eerst de Uitvoeringsplannen ontwikkelt
moesten worden en later bekend gemaakt. Pas rond de jaarwisseling 2015/2016 is de machine echt gaan lopen.

5

Technische Bijstand

NL

In 2015 zijn geen uitgaven gedeclareerd in deze prioritaire as. Er zijn echter wel werkzaamheden uitgevoerd in het
kader van TB. Uitgevoerde activiteiten de voorbereiding, uitvoering, toezicht en beoordelingswerkzaamheden.
zoals de ‘uniforme methoden en criteria voor de selectie van concrete acties’; de ‘beschrijving van het beheer en
de controle’; de ‘Communicatiestrategie´; de benoeming van de ‘Deskundigencommissie’; de instelling van
‘Stedelijke adviesgroepen’; de benoeming van het Comité van Toezicht; het ontwikkelen en toepassen van een
goed systeem voor projectselectie, het inrichten van de aanvraagprocedure en de openstellingen, opzet van een
ICT-systeem; de opzet van de tussenevaluatie van het programma.
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3.2.

Gemeenschappelijke en programmaspecifieke indicatoren (artikel 50, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

Prioritaire assen, uitgezonderd technische bijstand
Prioritaire as
Investeringsprioriteit

1 - Versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
1b - Bevordering van de bedrijfsinvesteringen in O&I, de ontwikkeling van koppelingen en synergieën tussen ondernemingen, centra voor onderzoek en
ontwikkeling, en het hoger onderwijs, met name het bevorderen van investeringen in product- en dienstenontwikkeling, overdracht van technologie, sociale innovatie,
eco-innovatie, toepassingen voor overheidsdiensten, stimulering van de vraag, netwerken, clusters en open innovatie door middel van slimme specialisatie, en
ondersteuning van technologisch en toegepast onderzoek, proefopstellingen, snelle productvalidatie, geavanceerde productiecapaciteit en eerste productie, in het
bijzonder in ontsluitingstechnologieën en verspreiding van universeel inzetbare technologieën

Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as,
investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) - 1 / 1b
(1) ID
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S

Indicator

CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun
ontvangt
CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun
ontvangt
CO02 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies
ontvangt
CO02 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies
ontvangt
CO03 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere
financiële steun dan subsidies ontvangt
CO03 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere
financiële steun dan subsidies ontvangt
CO04 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat nietfinanciële steun ontvangt
CO04 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat nietfinanciële steun ontvangt
CO06 Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn
afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)
CO06 Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn
afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)
CO07 Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn
afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (nietsubsidies)
CO07 Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn
afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (nietsubsidies)
CO26 Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat samenwerkt
met onderzoeksinstellingen
CO26 Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat samenwerkt

NL

Meeteenheid

Regiocategorie

Ondernemingen Meer
ontwikkeld
Ondernemingen Meer
ontwikkeld
Ondernemingen Meer
ontwikkeld
Ondernemingen Meer
ontwikkeld
Ondernemingen Meer
ontwikkeld
Ondernemingen Meer
ontwikkeld
Ondernemingen Meer
ontwikkeld
Ondernemingen Meer
ontwikkeld
EUR
Meer
ontwikkeld
EUR
Meer
ontwikkeld
EUR
Meer
ontwikkeld

Streefwaarde
(2023) totaal
370,00

Streefwaarde
(2023) mannen

Streefwaarde
(2023) vrouwen

2015
Totaal
0,00

370,00

16,00

203,00

0,00

203,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

67,00

0,00

67,00

16,00

78.050.000,00

0,00

78.050.000,00

0,00

19.900.000,00

0,00

Meer
ontwikkeld

19.900.000,00

0,00

Ondernemingen Meer
ontwikkeld
Ondernemingen Meer

189,00

0,00

189,00

16,00

EUR

9

2015
Mannen

2015
Vrouwen

Opmerkingen

NL

(1) ID
F
S
F
S
F
S

Indicator

met onderzoeksinstellingen
CO27 Onderzoek, innovatie: Particuliere investeringen die gelijke tred
houden met overheidssteun voor innovatie of O&O-projecten
CO27 Onderzoek, innovatie: Particuliere investeringen die gelijke tred
houden met overheidssteun voor innovatie of O&O-projecten
CO28 Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om
nieuw op de markt producten te introduceren
CO28 Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om
nieuw op de markt producten te introduceren
CO29 Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om
voor het bedrijf nieuwe producten te introduceren
CO29 Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om
voor het bedrijf nieuwe producten te introduceren

Meeteenheid
EUR
EUR
Ondernemingen
Ondernemingen
Ondernemingen
Ondernemingen

Regiocategorie
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld

Streefwaarde
(2023) totaal

Streefwaarde
(2023) mannen

Streefwaarde
(2023) vrouwen

2015
Totaal

97.950.000,00

0,00

97.950.000,00

0,00

100,00

0,00

100,00

16,00

370,00

0,00

370,00

16,00

2015
Mannen

2015
Vrouwen

Opmerkingen

(1) S=Cumulatieve waarde ― door geselecteerde concrete acties te verwezenlijken outputs [prognose verstrekt door begunstigden], F=Cumulatieve waarde
― door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]
(1)
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S

ID
CO01
CO01
CO02
CO02
CO03
CO03
CO04
CO04
CO06
CO06
CO07
CO07
CO26
CO26
CO27
CO27
CO28
CO28
CO29
CO29

NL

Indicator
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere financiële steun dan subsidies ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere financiële steun dan subsidies ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt
Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)
Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)
Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (niet-subsidies)
Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (niet-subsidies)
Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen
Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen
Onderzoek, innovatie: Particuliere investeringen die gelijke tred houden met overheidssteun voor innovatie of O&O-projecten
Onderzoek, innovatie: Particuliere investeringen die gelijke tred houden met overheidssteun voor innovatie of O&O-projecten
Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om nieuw op de markt producten te introduceren
Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om nieuw op de markt producten te introduceren
Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om voor het bedrijf nieuwe producten te introduceren
Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om voor het bedrijf nieuwe producten te introduceren

10

2014 Totaal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2014 Mannen

2014 Vrouwen

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit

Specifieke
doelstelling

1 - Versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
1b - Bevordering van de bedrijfsinvesteringen in O&I, de ontwikkeling van koppelingen en synergieën tussen ondernemingen, centra voor onderzoek en
ontwikkeling, en het hoger onderwijs, met name het bevorderen van investeringen in product- en dienstenontwikkeling, overdracht van technologie, sociale
innovatie, eco-innovatie, toepassingen voor overheidsdiensten, stimulering van de vraag, netwerken, clusters en open innovatie door middel van slimme
specialisatie, en ondersteuning van technologisch en toegepast onderzoek, proefopstellingen, snelle productvalidatie, geavanceerde productiecapaciteit en eerste
productie, in het bijzonder in ontsluitingstechnologieën en verspreiding van universeel inzetbare technologieën
1 - Valorisatie, het vergroten van het aandeel (met name internationaal vermarktbare) innovatieproducten en diensten in de totale omzet bij bedrijven

Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische
bijstand
ID

Indicator

Meeteenheid

Regiocategorie

1.1.1

Aandeel MKB bedrijven dat innoveert
(verhoogt aandeel in de omzet van
nieuwe en vernieuwde producten en
diensten)
Aandeel innovatieve producten en
diensten in de totale omzet nieuw voor
markt

%

Meer
ontwikkeld

10,00

%

Meer
ontwikkeld

12,00

1.1.3

ID
1.1.1
1.1.3

NL

Uitgangswaarde

Referentiejaar
2012

Streefwaarde
voor 2023
15,00

2015
Totaal
10,00

2012

13,00

12,00

Indicator
Aandeel MKB bedrijven dat innoveert (verhoogt aandeel in de omzet van nieuwe en vernieuwde producten en diensten)
Aandeel innovatieve producten en diensten in de totale omzet nieuw voor markt

11

2015
Kwalitatief

Opmerkingen
Voor 2014 en 2015 kan nog geen geactualiseerde indicatorwaarde
worden gegeven. Deze is nog niet bekend bij het CBS. Daarom is
voor de jaren 2014 en 2015 de uitgangswaarde van het
referentiejaar opgenomen.
Voor 2014 en 2015 kan nog geen geactualiseerde indicatorwaarde
worden gegeven. Deze is nog niet bekend bij het CBS. Daarom is
voor de jaren 2014 en 2015 de uitgangswaarde van het
referentiejaar opgenomen.
2014 Totaal
10,00
12,00

2014 Kwalitatief

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit

Specifieke
doelstelling

1 - Versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
1b - Bevordering van de bedrijfsinvesteringen in O&I, de ontwikkeling van koppelingen en synergieën tussen ondernemingen, centra voor onderzoek en
ontwikkeling, en het hoger onderwijs, met name het bevorderen van investeringen in product- en dienstenontwikkeling, overdracht van technologie, sociale
innovatie, eco-innovatie, toepassingen voor overheidsdiensten, stimulering van de vraag, netwerken, clusters en open innovatie door middel van slimme
specialisatie, en ondersteuning van technologisch en toegepast onderzoek, proefopstellingen, snelle productvalidatie, geavanceerde productiecapaciteit en eerste
productie, in het bijzonder in ontsluitingstechnologieën en verspreiding van universeel inzetbare technologieën
2 - Investeringsvermogen, verbeterde toegang tot een verhoogd aanbod van financiering voor innovatie in het MKB in de RIS3 sectoren

Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische
bijstand
ID

Indicator

Meeteenheid

Regiocategorie

1.1.2

Aanbod
voor
innovatiefinanciering voor het
MKB in de RIS3 sectoren

Euro

Meer
ontwikkeld

ID
1.1.2

NL

Uitgangswaarde
0,00

Referentiejaar
2014

Indicator
Aanbod voor innovatiefinanciering voor het MKB in de RIS3 sectoren

Streefwaarde
voor 2023
0,00

2015
Totaal
0,00

2015
Kwalitatief

Opmerkingen
In dit uitvoeringsverslag kan nog geen indicatorwaarde worden ingevuld.
De waarde is namelijk afhankelijk van de Ex-ante beoordeling.
Deze EX-ante beoordeling is inmiddels wel gedaan. Op basis hiervan zal
een OP wijziging (definitie van de indicator) worden ingebracht in het
Comité van Toezicht van 20 mei 2016. Na goedkeuring zal de OP
wijziging worden ingebracht in het SFC.
2014 Totaal

2014 Kwalitatief
0,00

12

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit

2 - Ondersteuning van de omschakeling naar een koolstofarme economie in alle sectoren
4a - Bevordering van de productie en de distributie van energie uit hernieuwbare bronnen

Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as,
investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) - 2 / 4a
(1) ID
F

Indicator

Meeteenheid

Regiocategorie

Ondernemingen

Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld

F

CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun
ontvangt
CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun
ontvangt
CO02 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies
ontvangt
CO02 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies
ontvangt
CO03 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere
financiële steun dan subsidies ontvangt
CO03 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere
financiële steun dan subsidies ontvangt
CO06 Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn
afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)
CO06 Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn
afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)
CO07 Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn
afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (nietsubsidies)
CO07 Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn
afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (nietsubsidies)
CO30 Hernieuwbare energiebronnen: Extra capaciteit van
hernieuwbare energieproductie
CO30 Hernieuwbare energiebronnen: Extra capaciteit van
hernieuwbare energieproductie
2.b
Extra capaciteit aan restwarmte

S

2.b

Extra capaciteit aan restwarmte

F

2.c

S

2.c

F

2.d

S

2.d

Aantal acties gericht op procesondersteuning, vraagbundeling
en business case ontwikkeling voor hernieuwbare energie
Aantal acties gericht op procesondersteuning, vraagbundeling
en business case ontwikkeling voor hernieuwbare energie
Aantal leningen en garanties gericht op het wegnemen van
financieringsobstakels op het gebied van hernieuwbare
energie
Aantal leningen en garanties gericht op het wegnemen van Leningen en garanties Meer
financieringsobstakels op het gebied van hernieuwbare
ontwikkeld

S
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S

NL

Ondernemingen

Streefwaarde
(2023) totaal
144,00

Streefwaarde
(2023) mannen

Streefwaarde
(2023) vrouwen

2015
Totaal
0,00

144,00

0,00

126,00

0,00

126,00

2,00

18,00

0,00

18,00

0,00

8.905.000,00

0,00

8.905.000,00

0,00

8.905.000,00

0,00

Meer
ontwikkeld

8.905.000,00

0,00

Meer
ontwikkeld
MW
Meer
ontwikkeld
MW
Meer
ontwikkeld
MW
Meer
ontwikkeld
Acties
Meer
ontwikkeld
Acties
Meer
ontwikkeld
Leningen en garanties Meer
ontwikkeld

40,00

0,00

40,00

0,50

45,00

0,00

45,00

11,00

120,00

0,00

120,00

1,00

18,00

0,00

18,00

0,00

Ondernemingen
Ondernemingen
Ondernemingen
Ondernemingen
EUR
EUR
EUR
EUR
MW
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2015
Mannen

2015
Vrouwen

Opmerkingen

NL

(1) ID
F

2.e

S

2.e

Indicator

Meeteenheid

Regiocategorie

energie
Aantal stimuleringsprojecten gericht op investeringen in Stimuleringsprojecten Meer
hernieuwbare energie
ontwikkeld
Aantal stimuleringsprojecten gericht op investeringen in Stimuleringsprojecten Meer
hernieuwbare energie
ontwikkeld

Streefwaarde
(2023) totaal

Streefwaarde
(2023) mannen

Streefwaarde
(2023) vrouwen

2015
Totaal

6,00

0,00

6,00

0,00

2015
Mannen

2015
Vrouwen

Opmerkingen

(1) S=Cumulatieve waarde ― door geselecteerde concrete acties te verwezenlijken outputs [prognose verstrekt door begunstigden], F=Cumulatieve waarde
― door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]
(1)
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S

ID
CO01
CO01
CO02
CO02
CO03
CO03
CO06
CO06
CO07
CO07
CO30
CO30
2.b
2.b
2.c
2.c
2.d
2.d
2.e
2.e

NL

Indicator
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere financiële steun dan subsidies ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere financiële steun dan subsidies ontvangt
Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)
Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)
Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (niet-subsidies)
Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (niet-subsidies)
Hernieuwbare energiebronnen: Extra capaciteit van hernieuwbare energieproductie
Hernieuwbare energiebronnen: Extra capaciteit van hernieuwbare energieproductie
Extra capaciteit aan restwarmte
Extra capaciteit aan restwarmte
Aantal acties gericht op procesondersteuning, vraagbundeling en business case ontwikkeling voor hernieuwbare energie
Aantal acties gericht op procesondersteuning, vraagbundeling en business case ontwikkeling voor hernieuwbare energie
Aantal leningen en garanties gericht op het wegnemen van financieringsobstakels op het gebied van hernieuwbare energie
Aantal leningen en garanties gericht op het wegnemen van financieringsobstakels op het gebied van hernieuwbare energie
Aantal stimuleringsprojecten gericht op investeringen in hernieuwbare energie
Aantal stimuleringsprojecten gericht op investeringen in hernieuwbare energie

14

2014 Totaal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2014 Mannen

2014 Vrouwen

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit
Specifieke doelstelling

2 - Ondersteuning van de omschakeling naar een koolstofarme economie in alle sectoren
4a - Bevordering van de productie en de distributie van energie uit hernieuwbare bronnen
3 - Het verkleinen van het aandeel fossiele brandstoffen in het totale energieverbruik van landsdeel West.

Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische
bijstand
ID

Indicator

Meeteenheid

Regiocategorie

4.1.1

Aandeel duurzame energie in
het totale energiegebruik in
landsdeel West

%

Meer
ontwikkeld

ID
4.1.1

NL

Uitgangswaarde
3,80

Referentiejaar
2012

Indicator
Aandeel duurzame energie in het totale energiegebruik in landsdeel West

Streefwaarde
voor 2023
14,00

2015
Totaal
3,60

2015
Kwalitatief

Opmerkingen
In dit uitvoeringsverslag kan geen indicator worden ingevuld omdat de
indicator niet meer als zodanig wordt bijgehouden. Om toch een
invulling te geven, is de uitgangswaarde van het referentiejaar ingevuld.
De indicator heeft een nieuwe definitie gekregen die wel wordt gemeten.
Deze is 'percentage hernieuwbare energie'.
Hiervoor zal een OP wijziging (definitie van de indicator) worden
ingebracht in het Comité van Toezicht van 20 mei 2016. Na goedkeuring
zal de OP wijziging worden ingebracht in het SFC.
2014 Totaal

2014 Kwalitatief
0,00
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NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit

2 - Ondersteuning van de omschakeling naar een koolstofarme economie in alle sectoren
4c - Ondersteuning van energie-efficiëntie, slim energiebeheer en het gebruik van hernieuwbare energie in openbare infrastructuur, met inbegrip van openbare
gebouwen, en in de woningbouwsector

Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as,
investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) - 2 / 4c
(1) ID

Meeteenheid

Regiocategorie

Ondernemingen

Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld

F

CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun
ontvangt
CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun
ontvangt
CO02 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies
ontvangt
CO02 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies
ontvangt
CO03 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere
financiële steun dan subsidies ontvangt
CO03 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere
financiële steun dan subsidies ontvangt
CO06 Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn
afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)
CO06 Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn
afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)
CO07 Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn
afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (nietsubsidies)
CO07 Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn
afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (nietsubsidies)
CO31 Energie-efficiëntie: Aantal huishoudens met verbeterde
energieverbruikclassificatie
CO31 Energie-efficiëntie: Aantal huishoudens met verbeterde
energieverbruikclassificatie
2.f
Aantal leningen en garanties gericht op het wegnemen van
financieringsobstakels op het gebied van energie efficiëntie
2.f
Aantal leningen en garanties gericht op het wegnemen van
financieringsobstakels op het gebied van energie efficiëntie
2.g
Aantal stimuleringsprojecten gericht op energie efficiëntie

S

2.g

Stimuleringsprojecten

F
S
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S

Indicator

Aantal stimuleringsprojecten gericht op energie efficiëntie

Ondernemingen
Ondernemingen
Ondernemingen
Ondernemingen
Ondernemingen
EUR
EUR
EUR

Streefwaarde
(2023) totaal
52,00

Streefwaarde
(2023) mannen

Streefwaarde
(2023) vrouwen

2015
Totaal
0,00

52,00

0,00

12,00

0,00

12,00

0,00

40,00

0,00

40,00

0,00

4.795.000,00

0,00

4.795.000,00

0,00

4.795.000,00

0,00

EUR

Meer
ontwikkeld

4.795.000,00

0,00

Huishoudens

Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

40,00

0,00

40,00

0,00

12,00

0,00

12,00

0,00

Huishoudens
Leningen en garanties
Leningen en garanties
Stimuleringsprojecten

2015
Mannen

2015
Vrouwen

Opmerkingen

(1) S=Cumulatieve waarde ― door geselecteerde concrete acties te verwezenlijken outputs [prognose verstrekt door begunstigden], F=Cumulatieve waarde
― door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]

NL
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NL

(1)
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S

ID
CO01
CO01
CO02
CO02
CO03
CO03
CO06
CO06
CO07
CO07
CO31
CO31
2.f
2.f
2.g
2.g

NL

Indicator
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere financiële steun dan subsidies ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere financiële steun dan subsidies ontvangt
Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)
Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)
Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (niet-subsidies)
Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (niet-subsidies)
Energie-efficiëntie: Aantal huishoudens met verbeterde energieverbruikclassificatie
Energie-efficiëntie: Aantal huishoudens met verbeterde energieverbruikclassificatie
Aantal leningen en garanties gericht op het wegnemen van financieringsobstakels op het gebied van energie efficiëntie
Aantal leningen en garanties gericht op het wegnemen van financieringsobstakels op het gebied van energie efficiëntie
Aantal stimuleringsprojecten gericht op energie efficiëntie
Aantal stimuleringsprojecten gericht op energie efficiëntie
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2014 Totaal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2014 Mannen

2014 Vrouwen

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit
Specifieke
doelstelling

2 - Ondersteuning van de omschakeling naar een koolstofarme economie in alle sectoren
4c - Ondersteuning van energie-efficiëntie, slim energiebeheer en het gebruik van hernieuwbare energie in openbare infrastructuur, met inbegrip van openbare
gebouwen, en in de woningbouwsector
4 - Het verlagen van het energieverbruik in de bebouwde omgeving.

Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische
bijstand
ID

Indicator

Meeteenheid

Regiocategorie

4.1.2

Aandeel huishoudens
met een A++, A+ en
Ar energielabel in
landsdeel West

%

Meer
ontwikkeld

ID
4.1.2

NL

Uitgangswaarde
3,00

Referentiejaar
2013

Streefwaarde
voor 2023
13,00

Indicator
Aandeel huishoudens met een A++, A+ en Ar energielabel in landsdeel West

2015
Totaal
3,00

2015
Kwalitatief

Opmerkingen
In dit uitvoeringsverslag kan geen indicator worden ingevuld omdat de indicator niet
meer als zodanig wordt bijgehouden. Om toch een invulling te geven, is de
uitgangswaarde van het referentiejaar ingevuld. De indicator heeft een nieuwe
definitie gekregen die wel wordt gemeten. Hiervoor zal een OP wijziging (definitie
van de indicator) worden ingebracht in het Comité van Toezicht van 20 mei 2016. Na
goedkeuring zal de OP wijziging worden ingebracht in het SFC.
2014 Totaal

2014 Kwalitatief
3,00
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Prioritaire as
Investeringsprioriteit

3 - Bevorderen van werkgelegenheid en ondersteuning arbeidsmobiliteit
8b - Het ondersteunen van werkgelegenheidsvriendelijke groei via de ontwikkeling van het eigen potentieel als onderdeel van een territoriale strategie voor specifieke
gebieden, met inbegrip van de herbestemming van industriegebieden met afnemende economische activiteit en de verbetering van de toegankelijkheid en de
ontwikkeling van specifieke natuurlijke en culturele hulpbronnen

Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as,
investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) - 3 / 8b
(1) ID Indicator
F
S
F
S

Meeteenheid

Regiocategorie

3.a Aantal samenwerkingsverbanden gericht op het verkleinen van Samenwerkingsverbanden Meer
de mismatch op de arbeidsmarkt, tussen kennisinstellingen en
ontwikkeld
bedrijfsleven en/of overheid.
3.a Aantal samenwerkingsverbanden gericht op het verkleinen van Samenwerkingsverbanden Meer
de mismatch op de arbeidsmarkt, tussen kennisinstellingen en
ontwikkeld
bedrijfsleven en/of overheid.
3.b Aantal deelnemende bedrijven
Bedrijven
Meer
ontwikkeld
3.b Aantal deelnemende bedrijven
Bedrijven
Meer
ontwikkeld

Streefwaarde
(2023) totaal
23,00

Streefwaarde
(2023) mannen

Streefwaarde
(2023) vrouwen

2015
Totaal
0,00

23,00

1,00

35,00

0,00

35,00

30,00

2015
Mannen

2015
Vrouwen

Opmerkingen

(1) S=Cumulatieve waarde ― door geselecteerde concrete acties te verwezenlijken outputs [prognose verstrekt door begunstigden], F=Cumulatieve waarde
― door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]
(1)
F
S
F
S

ID
3.a
3.a
3.b
3.b

NL

Indicator
Aantal samenwerkingsverbanden gericht op het verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt, tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven en/of overheid.
Aantal samenwerkingsverbanden gericht op het verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt, tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven en/of overheid.
Aantal deelnemende bedrijven
Aantal deelnemende bedrijven
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2014 Totaal
0,00
0,00
0,00
0,00

2014 Mannen

2014 Vrouwen

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit
Specifieke
doelstelling

3 - Bevorderen van werkgelegenheid en ondersteuning arbeidsmobiliteit
8b - Het ondersteunen van werkgelegenheidsvriendelijke groei via de ontwikkeling van het eigen potentieel als onderdeel van een territoriale strategie voor
specifieke gebieden, met inbegrip van de herbestemming van industriegebieden met afnemende economische activiteit en de verbetering van de toegankelijkheid en
de ontwikkeling van specifieke natuurlijke en culturele hulpbronnen
5 - Arbeidspotentieel, het verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt

Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische
bijstand
ID

Indicator

Meeteenheid

Regiocategorie

8.1.1

Jeugdwerkloosheid in
de G-4 steden

%

Meer
ontwikkeld

ID
8.1.1

NL

Uitgangswaarde
19,00

Referentiejaar
2013

Streefwaarde
voor 2023
15,00

Indicator
Jeugdwerkloosheid in de G-4 steden

2015
Totaal
19,00

2015
Kwalitatief

Opmerkingen
In dit uitvoeringsverslag kan geen indicator worden ingevuld omdat de meting nu
anders wordt bijgehouden door het CBS. Om toch een invulling te geven, is de
uitgangswaarde van het referentiejaar ingevuld.
De indicator zoals die nu wordt bijgehouden volgt nu de internationale definitie.
Hiervoor zal een OP wijziging (uitgangswaarde van de indicator) worden
ingebracht in het Comité van Toezicht van 20 mei 2016. Na goedkeuring zal de
OP wijziging worden ingebracht in het SFC.
2014 Totaal

2014 Kwalitatief
19,00
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NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit

4 - Bevorderen van sociale insluiting en bestrijding van armoede
9b - Steun voor fysieke, economische en sociale sanering van achtergestelde gemeenschappen in stedelijke en plattelandsgebieden

Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as,
investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) - 4 / 9b
(1) ID
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S

Indicator

CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun
ontvangt
CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun
ontvangt
CO02 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies
ontvangt
CO02 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies
ontvangt
CO03 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere
financiële steun dan subsidies ontvangt
CO03 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere
financiële steun dan subsidies ontvangt
CO06 Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn
afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)
CO06 Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn
afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)
CO07 Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn
afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (nietsubsidies)
CO07 Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn
afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (nietsubsidies)
CO08 Productieve investering: Toename werkgelegenheid in
ondersteunde bedrijven
CO08 Productieve investering: Toename werkgelegenheid in
ondersteunde bedrijven
CO39 Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen
gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden
CO39 Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen
gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden

Meeteenheid

Regiocategorie

Ondernemingen

Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld

Ondernemingen

Streefwaarde
(2023) totaal
50,00

Streefwaarde
(2023) mannen

Streefwaarde
(2023) vrouwen

2015
Totaal
0,00

50,00

0,00

14,00

0,00

14,00

0,00

36,00

0,00

36,00

0,00

2.586.709,00

0,00

2.586.709,00

0,00

1.724.490,00

0,00

Meer
ontwikkeld

1.724.490,00

0,00

Voltijdequivalenten Meer
ontwikkeld
Voltijdequivalenten Meer
ontwikkeld
Vierkante meter
Meer
ontwikkeld
Vierkante meter
Meer
ontwikkeld

430,00

0,00

430,00

0,00

54.000,00

0,00

54.000,00

0,00

Ondernemingen
Ondernemingen
Ondernemingen
Ondernemingen
EUR
EUR
EUR
EUR

2015
Mannen

2015
Vrouwen

Opmerkingen

(1) S=Cumulatieve waarde ― door geselecteerde concrete acties te verwezenlijken outputs [prognose verstrekt door begunstigden], F=Cumulatieve waarde
― door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]
(1)
F
S
F

ID
CO01
CO01
CO02

NL

Indicator
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt

2014 Totaal
0,00
0,00
0,00
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2014 Mannen

2014 Vrouwen

NL

(1)
S
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S

ID
CO02
CO03
CO03
CO06
CO06
CO07
CO07
CO08
CO08
CO39
CO39

NL

Indicator
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere financiële steun dan subsidies ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere financiële steun dan subsidies ontvangt
Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)
Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)
Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (niet-subsidies)
Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (niet-subsidies)
Productieve investering: Toename werkgelegenheid in ondersteunde bedrijven
Productieve investering: Toename werkgelegenheid in ondersteunde bedrijven
Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden
Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden
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2014 Totaal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2014 Mannen

2014 Vrouwen

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit
Specifieke doelstelling

4 - Bevorderen van sociale insluiting en bestrijding van armoede
9b - Steun voor fysieke, economische en sociale sanering van achtergestelde gemeenschappen in stedelijke en plattelandsgebieden
6 - Vestigingsklimaat, het vergroten van het aantal kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke werk/bedrijfslocaties.

Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische
bijstand
ID

Indicator

Meeteenheid

Regiocategorie

9.b

Aantal
bedrijfsvestigingen in
de afgebakende GTIgebieden

Bedrijfsvestigingen

Meer
ontwikkeld

ID
9.b

NL

Uitgangswaarde
81.167,00

Referentiejaar
2013

Streefwaarde
voor 2023
89.284,00

Indicator
Aantal bedrijfsvestigingen in de afgebakende GTI-gebieden

2015
Totaal
81.167,00

2015
Kwalitatief

Opmerkingen
In dit uitvoeringsverslag kan geen indicator worden ingevuld omdat de
indicator zoals die initieel werd opgenomen niet alle gebieden dekte. Om
toch een invulling te geven, is de uitgangswaarde van het referentiejaar
ingevuld. De indicator zal worden aangepast met alle in het OP beschreven
gebieden. Hiervoor zal een OP wijziging worden ingebracht in het Comité
van Toezicht van 20 mei 2016. Na goedkeuring zal de OP wijziging worden
ingebracht in het SFC.
2014 Totaal
81.167,00

23

2014 Kwalitatief

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit

4 - Bevorderen van sociale insluiting en bestrijding van armoede
9d - Investeringen in de context van vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling

Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as,
investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) - 4 / 9d
(1) ID Indicator
F
S

4.b Vanuit het
projecten
4.b Vanuit het
projecten

Meeteenheid Regiocategorie
CLLD

uitgevoerde Projecten

CLLD

uitgevoerde Projecten

Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld

Streefwaarde (2023)
totaal
27,00

Streefwaarde (2023)
mannen

Streefwaarde (2023)
vrouwen

27,00

2015
Totaal
0,00

2015
Mannen

2015
Vrouwen

Opmerkingen

0,00

(1) S=Cumulatieve waarde ― door geselecteerde concrete acties te verwezenlijken outputs [prognose verstrekt door begunstigden], F=Cumulatieve waarde
― door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]
(1)
F
S

NL

ID
4.b
4.b

Indicator
Vanuit het CLLD uitgevoerde projecten
Vanuit het CLLD uitgevoerde projecten

2014 Totaal

2014 Mannen

2014 Vrouwen

0,00
0,00
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Prioritaire as
Investeringsprioriteit
Specifieke doelstelling

4 - Bevorderen van sociale insluiting en bestrijding van armoede
9d - Investeringen in de context van vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling
7 - Het realiseren van meer strategische betrokkenheid van lokale actoren in de opzet van een lokale strategieën.

Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische
bijstand
ID

Indicator

Meeteenheid

Regiocategorie

9.1.2

Deelname in CLLD strategieën door private/publieke/maatschappelijke
actoren

CLLD

Meer
ontwikkeld

ID
9.1.2

NL

Indicator
Deelname in CLLD strategieën door private/publieke/maatschappelijke actoren

Uitgangswaarde
0,00

Referentiejaar
2014

Streefwaarde
2023

voor
10,00

2015
Totaal
0,00

2014 Totaal

2015
Kwalitatief

Opmerkingen

2014 Kwalitatief
0,00
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Prioritaire assen voor technische bijstand
Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as,
investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) - 5
Prioritaire as
(1) ID Indicator
F
S

F

5 - Technische Bijstand
Meeteenheid

5.a Gezamenlijk ICT systeem met ICT systeem
de andere MA's
5.a Gezamenlijk ICT systeem met ICT systeem
de andere MA's

Regiocategorie

Streefwaarde
(2023) totaal
1,00

Streefwaarde
(2023) mannen

Streefwaarde
(2023) vrouwen

2015
2015
Totaal Mannen
0,00

1,00

1,00

Werkinstructies

7,00

0,00

Werkinstructies

7,00

1,00

F
S

5.b Gezamenlijke werkinstructies
met de andere MA's t.b.v. de
begunstigden
5.b Gezamenlijke werkinstructies
met de andere MA's t.b.v. de
begunstigden
5.c Werkgelegenheid Technische
Bijstand
5.c Werkgelegenheid Technische
Bijstand
5.d Communicatieplan
5.d Communicatieplan

Plan
Plan

1,00
1,00

0,00
1,00

F
S

5.e Evaluatieplan
5.e Evaluatieplan

Plan
Plan

1,00
1,00

0,00
1,00

F
S

5.f Website
5.f Website

Website
Website

1,00
1,00

0,00
1,00

F
S
F
S

5.g
5.g
5.h
5.h

Verslagen
Verslagen
Evenementen
Evenementen

7,00
7,00
7,00
7,00

0,00
0,00
0,00
1,00

S
F
S

Jaarverslagen
Jaarverslagen
Publieksevenementen
Publieksevenementen

FTE

0,00

FTE

15,00

2015
Vrouwen

Opmerkingen

Ontwikkelen in 2014 en 2015 van het gezamenlijk ICT systeem
voor het beheer van de programma's. Inclusief de website
https://www.efro-webportal.nl/mijn/ voor aanvragers.

Het ontwikkelen en publiceren van het EFRO handboek voor
aanvragers en begunstigden

Werkten aan het nieuwe (2014-2020) programma.
Gezamenlijk communicatieplan, met daarin ook specifieke
aandacht voor het Kansen voor West programma. Vastgesteld in
Comité van Toezicht van 6 maart 2015.
Gezamenlijk evaluatieplan met aandacht voor Kansen voor West
focus. Vastgesteld in het Comité van Toezicht van 18 december
2015.
De ontwikkeling van de website www.kansenvoorwest2.nl
Eerste verslag (2014-2015) wordt in 2016 geschreven.
De Europa kijkdagen rond de dag van Europa, in gezamenlijkheid
met het oude programma (2007-2013). daarnaast geen evenement
uitgevoerd (buiten de Voorlichtingsbijeenkomsten, maar die waren
niet voor publiek maar voor aanvragers).

(1) S=Cumulatieve waarde ― door geselecteerde concrete acties te verwezenlijken outputs [prognose verstrekt door begunstigden], F=Cumulatieve waarde
― door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]

NL
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(1)
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S

NL

ID
5.a
5.a
5.b
5.b
5.c
5.c
5.d
5.d
5.e
5.e
5.f
5.f
5.g
5.g
5.h
5.h

Indicator
Gezamenlijk ICT systeem met de andere MA's
Gezamenlijk ICT systeem met de andere MA's
Gezamenlijke werkinstructies met de andere MA's t.b.v. de begunstigden
Gezamenlijke werkinstructies met de andere MA's t.b.v. de begunstigden
Werkgelegenheid Technische Bijstand
Werkgelegenheid Technische Bijstand
Communicatieplan
Communicatieplan
Evaluatieplan
Evaluatieplan
Website
Website
Jaarverslagen
Jaarverslagen
Publieksevenementen
Publieksevenementen

2014 Totaal

2014 Mannen

2014 Vrouwen

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Tabel 3B: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt uit het operationele programma zonder de meervoudige steun aan dezelfde ondernemingen
Indicator

Aantal ondernemingen ondersteund door OP zonder meervoudige
ondersteuning
CO01 - Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
0
CO02 - Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt
0
CO03 - Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere financiële steun dan
0
subsidies ontvangt
CO04 - Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun
0
ontvangt

NL
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Tabel 5: Informatie over de mijlpalen en doelstellingen die zijn omschreven in het prestatiekader
Prioritaire as

Prioritaire as

Soort indicator

ID Indicator

Soort indicator

Meeteenheid

Fonds

ID

Regiocategorie

Indicator

2015 Cumulatief totaal

2015 Cumulatief mannen

Meeteenheid

Fonds

Soort indicator ID Indicator Meeteenheid Fonds Regiocategorie Mijlpaal voor 2018: totaal Mijlpaal voor 2018: mannen

Mijlpaal voor 2018: vrouwen

2015 Cumulatief vrouwen

2015 Jaartotaal

Regiocategorie

Uiteindelijk streefdoel (2023): totaal

2015 Jaartotaal mannen

2014 Cumulatief totaal

Uiteindelijk streefdoel (2023): mannen

2015 Jaartotaal vrouwen

Opmerkingen

Uiteindelijk streefdoel (2023): vrouwen

Prioritaire as

NL
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3.4 Financiële gegevens (artikel 50, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
Tabel 6: Financiële informatie op het niveau van de prioritaire as en het operationele programma
(zoals uiteengezet in tabel 1 van bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1011/2014 van de Commissie (Model voor de indiening van financiële
gegevens))
Prioritaire
as

Fonds

Regiocategorie

Berekeningsgrondslag

Totaal fonds

1

EFRO

Totaal

2

EFRO

3

EFRO

4

EFRO

5

EFRO

Totaal

EFRO

Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld

Algemeen
totaal

NL

Cofinancieringspercentage

Totale subsidiabele
kosten van de
concrete acties die
voor steun zijn
geselecteerd

Deel van de totale
toewijzing besteed
aan de
geselecteerde
concrete acties

Publieke
subsidiabele kosten
van de operaties
die voor steun zijn
geselecteerd

306.724.893,00

36,71%

9.987.011,00

3,26%

9.987.011,00

Totaal

91.127.587,00

40,00%

2.000.000,00

2,19%

Totaal

23.319.294,00

50,00%

416.381,00

Totaal

43.111.988,00

50,00%

Totaal

15.187.764,00

Aantal
geselecteerde
concrete acties

0,00

Deel van de totale
toewijzing besteed
aan door de
begunstigden
gedeclareerde
subsidiabele uitgaven
0,00%

1.370.000,00

0,00

0,00%

1

1,79%

208.190,50

0,00

0,00%

1

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

50,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

479.471.526,00

39,60%

12.403.392,00

2,59%

11.565.201,50

0,00

0,00%

3

479.471.526,00

39,60%

12.403.392,00

2,59%

11.565.201,50

0,00

0,00%

3
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Totale subsidiabele
kosten die door de
begunstigden bij de
beheerautoriteit zijn
gedeclareerd

1

NL

Tabel 7: Uitsplitsing van de cumulatieve financiële gegevens naar steunverleningscategorie voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (artikel
112, lid 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 en artikel 5 van Verordening (EU) nr. 1304/2013)
Prioritaire
as

Kenmerken van de
uitgaven
Fonds Regiocategorie

Steunverleningsgebied

Financieringsvorm

Territoriale
dimensie

Territoriale
uitvoeringsmechanismen

Dimensie
thematische
doelstelling

1

EFRO

060

01

01

07

2

EFRO

015

01

01

3

EFRO

063

01

01

4

EFRO

5

EFRO

NL

Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld

Indeling dimensies

Financiële gegevens
Economische
dimensie

Dimensie
plaats van
uitvoering

01

20

07

04

01

08

31

Secundair
thema
ESF

NL32

Totale subsidiabele kosten
van de concrete acties die
voor steun zijn
geselecteerd
9.987.011,00

Publieke subsidiabele
kosten van de concrete
acties die voor steun zijn
geselecteerd
9.987.011,00

Totale subsidiabele uitgaven die
door de begunstigden bij de
beheersautoriteit zijn
gedeclareerd
0,00

Aantal
geselecteerde
concrete
acties
1

10

NL32

2.000.000,00

1.370.000,00

0,00

1

19

NL326

416.381,00

208.190,50

0,00

1

NL

Tabel 8: Het gebruik van kruisfinanciering
1
Het
gebruik
kruisfinanciering

2
van Prioritaire
as

Kosten die in aanmerking
komen voor steun in het
kader van het ESF, maar
waarvoor
steun
wordt
verleend vanuit het EFRO
Kosten die in aanmerking
komen voor steun in het
kader van het ESF, maar
waarvoor
steun
wordt
verleend vanuit het EFRO
Kosten die in aanmerking
komen voor steun in het
kader van het ESF, maar
waarvoor
steun
wordt
verleend vanuit het EFRO
Kosten die in aanmerking
komen voor steun in het
kader van het ESF, maar
waarvoor
steun
wordt
verleend vanuit het EFRO
Kosten die in aanmerking
komen voor steun in het
kader van het ESF, maar
waarvoor
steun
wordt
verleend vanuit het EFRO

NL

1

3
Het bedrag aan EU-steun
dat naar verwachting zal
worden
gebruikt
voor
kruisfinanciering op basis
van geselecteerde concrete
acties (EUR)
0,00

2

0,00

0,00

3

0,00

0,00

4

0,00

0,00

5

0,00

0,00
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4
Als aandeel van
de EU-steun aan
de prioritaire as
(%) (3/EU-steun
aan de prioritaire
as*100)

5
Voor kruisfinanciering op basis
van subsidiabele uitgaven gebruikt
bedrag aan EU-steun, door de
begunstigde gedeclareerd bij de
managementautoriteit (EUR)

6
Als aandeel van
de EU-steun aan
de prioritaire as
(%) (5/EU-steun
aan de prioritaire
as*100)

0,00

NL

Tabel 9: Kosten van concrete acties die buiten het programmagebied worden uitgevoerd (het EFRO en het Cohesiefonds uit hoofde van de
doelstelling "Investeringen voor groei en werkgelegenheid")
1
Prioritaire
as

1
2
3
4
5

NL

2
Het bedrag aan EU-steun dat naar
verwachting zal worden gebruikt voor
concrete acties die op basis van
geselecteerde concrete acties buiten het
programmagebied worden uitgevoerd
(EUR)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3
Als aandeel van de
EU-steun aan de
prioritaire as (%)
(2/EU-steun aan de
prioritaire as*100)
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4
Het bedrag aan EU-steun dat voor concrete
acties die buiten het programmagebied worden
uitgevoerd is gebruikt op basis van
subsidiabele, door de begunstigde bij de
managementautoriteit gedeclareerde uitgaven
(EUR)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5
Als aandeel van de
EU-steun aan de
prioritaire as (%)
(4/EU-steun aan de
prioritaire as*100)

NL

Tabel 10: Uitgaven die buiten de Unie zijn gedaan (ESF)
Het geplande bedrag aan
uitgaven buiten de Unie op
basis van geselecteerde
concrete acties in het kader
van thematische
doelstellingen 8 en 10
(EUR)

NL

Aandeel van de totale financiële toewijzing
(bijdrage van de Unie en nationale bijdrage)
aan het ESF-programma of het ESF-deel van
een programma dat door meerdere fondsen
gefinancierd wordt (%) (1/totale financiële
toewijzing (Uniebijdrage en nationale
bijdrage) aan het ESF-programma of het ESFdeel van een programma dat door meerdere
fondsen gefinancierd wordt*100)

34

Subsidiabele uitgaven die
buiten de EU zijn gedaan
en door de begunstigde zijn
gedeclareerd bij de
beheersautoriteit (EUR)

Aandeel van de totale financiële toewijzing
(bijdrage van de Unie en nationale bijdrage)
aan het ESF-programma of het ESF-deel van
een programma dat door meerdere fondsen
gefinancierd wordt (%) (3/totale financiële
toewijzing (Uniebijdrage en nationale
bijdrage) aan het ESF-programma of het ESFdeel van een programma dat door meerdere
fondsen gefinancierd wordt*100)

NL

4.

SAMENVATTIING VAN DE EVALUATIES

Samenvatting van de resultaten van alle evaluaties van het programma die beschikbaar zijn gekomen
tijdens het vorige begrotingsjaar, met verwijzingen naar de naam en de referentieperiode van de gebruikte
evaluatieverslagen
1. Er zijn in 2014 en 2015 geen evaluaties van het operationeel programma uitgevoerd. Wel is op 18
december 2015 het Evaluatieplan OP West 2014-2020, vastgesteld. De belangrijkste componenten
van de evaluaties van kansen voor West zijn:
 De tussentijdse evaluatie van het gehele operationeel programma. De planning daarvoor is als
volgt: juli – december 2017 offertuitvraag; januari 2018 begin uitvoering van de evaluatie;
oplevering begin 2019.
 De jaarlijkse voortgangsrapportage vanaf 2016, met daarin essentiële informatie over de
uitvoering van het programma en de prioriteiten ervan.
 De jaarlijkse voortgangsrapportage 2017. Als de rapportage van 2016 met aanvullend uitvoering
van de doelstellingen en van de resultaatindicatoren; bijdrage aan de 2020-(klimaat)doelstellingen;
vorderingen en vervolg evaluatieplan; betrokkenheid van de partners
 De jaarlijkse voortgangsrapportage 2019. Als de rapportage van 2016 met als toevoeging
voortgang m.b.t. slimme, duurzame en inclusieve groei; samenvatting van de resultaten van de
evaluaties; resultaten in het kader van de horizontale doelstellingen; prestatiereserve.
 De eindevaluatie.
 De jaarlijkse evaluatievergadering.
 Mogelijk Ad-hoc evaluatie(s)
1. Een tweede als evaluatie aan te merken actie die in de rapportageperiode is ondernomen is de
evaluatie van de Beschrijving voor de Methode van Selectie van Projecten. Deze zijn in
verschillende zittingen van het Comité van Toezicht besproken. De conclusie was dat de criteria
voldoende zijn bevonden voor de eerste ronde van openstellingen van april 2015. Maar wel werd
afgesproken om na de 1e ronde van openstelling een evaluatie en monitor van de methodiek te
doen en geen nieuwe openstellingen te maken alvorens deze in het Comité aan de orde te stellen.
De belangrijkste punten daarin zijn:
De evaluatie en monitor stelden vast dat de wijze van openstellen en de gehanteerde methodieken (tender
en FCFS) extra inspanning kost in vergelijking met Kansen voor West I (hele programma in één keer
opengesteld), maar het geeft geen onoverkomelijke problemen en vergen geen aanpassing. Wel geldt het
advies, zeker bij een grote verwachte belangstelling, om openstellingen niet te klein te maken, om
spanning en onrust te voorkomen en juridisch één en ander in goede banen te kunnen leiden. Mocht toch
bij relatief veel belangstelling tot een kleine openstelling worden overgegaan dan verdient een
tendersysteem de voorkeur. verder wordt vastgesteld dat het merendeel van de aanvragen een ruime
bijdrage aan het programma levert, zowel qua aard als omvang, maar blijvende aandacht bij de
steunpunten is nodig om vooral passende aanvragen richting aanvraagloket te begeleiden. Ook wordt
geconcludeerd dat de beleidsbeoordeling goed werkt en voorkomt dat projecten die niet binnen het OP of
de RIS3 passen, doorgaan naar de deskundigencommissie. En, dat het OP zich richt op een verhoogd
aandeel nieuwe of vernieuwde producten en diensten en dat het daarom goed is dat de methodiek
selecteert richting echte valorsiatiekansen. Wel is het nodig zowel de aanvragers als de beoordelaars een
meer specifieke invulling te geven van de gewenste aard en diepgang van de business case als het om
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kwantificering gaat. De beoordeling door de deskundigen werkt voldoende selectief. Er is voldoende
uitwerking gegeven aan de criteria, die landelijk zijn vastgesteld. Binnen de wettelijke kaders is er de
mogelijkheid om opnieuw in te dienen. Hiervan wordt ruim gebruik gemaakt, wat positiever is dan
bezwaar aantekenen. Specifiek wordt aanbevolen een gestructureerder format en instructie te maken voor
de gewenste kwantificering van de businesscase per TRL niveau. En, de aanbeveling om proportionaliteit
toe te voegen aan de beoordeling om te voorkomen dat kleine projecten van bijvoorbeeld één of twee
bedrijven gericht op één productinnovatie niet lager scoren als de toegevoegde waarde per Kansen voor
West euro even groot of groter is dan van een groter project.
De aanbevelingen aan het Comité zijn:
 Zorg dat openstellingen in relatie tot de verwachte aanvraagomvang niet te klein worden om
juridische rompslomp en verwachtingen naar aanvragers te beheersen. Mocht het toch om een
kleine openstelling gaan dan verdient de tendersystematiek de voorkeur.
 Verbeter de informatievoorziening aan de hand van de suggesties (is deels al gebeurd).
 Pas de ondergrens van de score per criterium aan naar 50%.
 T.a.v. de GTI’s werd aangegeven dat nog een beoordelingskader voor de CLLD initiatieven zou
worden opgesteld. Deze is beschreven. De CLLD strategie moet bijdragen aan een verbeterd
vestigingsklimaat en de arbeidsmarkt.
Het Comité heeft de aangepaste versie 2 van de beschrijving van de selectiemethode en het
beoordelingskader in het schriftelijk Comité van 5 oktober vastgesteld.
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Name

NL

Fund

From month

From year

To month

To year

Type of evaluation
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Thematic objective

Topic

Findings

NL

6
KWESTIES DIE GEVOLGEN HEBBEN VOOR DE PRESTATIES VAN HET
PROGRAMMA EN DE GENOMEN MAATREGELEN (ARTIKEL 50, LID 2, VAN VERORDENING (EU)
NR. 1303/2013)
a) Kwesties die gevolgen hebben voor de prestaties van het programma en de genomen maatregelen
In 2014 en 2015 hebben zich geen kwesties voorgedaan die invloed hebben op de prestaties van het
programma. Het is in dit stadium ook moeilijk aan te geven omdat er slechts drie projecten zijn beschikt
en er nog volop aanvragen binnenkomen.
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b) Een beoordeling of de vorderingen die zijn gemaakt in de richting van de doelstellingen voldoende zijn
om deze doelstellingen te bereiken, met vermelding van eventuele genomen of geplande corrigerende
maatregelen, voor zover van toepassing.
Hieronder een overzicht van de vorderingen van het programma, met als referentie maart 2016. In het
algemeen kan gezegd worden dat het programma goed op koers ligt.
De meeste projectaanvragen richten zich op de Innovatieprioriteit. Het gros betreft wat grotere
innovatieprojecten, waarbij vrij brede consortia de slag naar valorisatie van kennis in nieuwe producten en
diensten lijken te gaan maken. De prioriteit is het meest geschikt voor individuele aanvragen waarin een
samenwerking bestaat of wordt opgericht. Van de 75 aanvragen zijn er 52 in de DC behandeld en hebben
er 23 een positief inhoudelijk advies gekregen. Opvallend is het hoge aantal (40) negatief beoordeelde
projecten (min. 70 punten). De negatieve score betekent niet dat het project niet meer kan doorgaan, want
negen van de positief beoordeelde projecten betreffen zogenaamde herindieners.
Voor innovatie zijn drie voorstellen ingediend voor Specifieke Doelstelling 2 Valorisatie (SD). Het betreft
twee FI’s in de openstelling van de Zuidvleugelpartners, beiden kregen een positief DC advies. Verder één
voorstel in de 2e tender Innovatie van Amsterdam voor toeleiding tot kapitaal (SD2), deze heeft net geen
positief inhoudelijk advies gekregen (68 punten). Er zijn nu 60 unieke aanvragen binnen Innovatie,
waarvan 57 in SD1 Valorisatie. De aanvragen in SD2 Kapitaal zijn minder in aantal maar wel fors van
omvang.
Vijf aanvragen zijn ingediend in de prioriteit Koolstofarme economie. Twee kregen een negatief DC
advies. Een van de redenen waarom nog weinig aanvragen zijn ingediend is dat aanvragers bezig zijn om
samenwerkingsverbanden te ontwikkelen voor een gezamenlijke aanvraag. Ook wordt in de Zuidvleugel
gewerkt aan de opzet van een Warmtefonds. Naar verwachting zullen de komende tijd meer aanvragen
worden ingediend. Twee positief beoordeelde projecten betreft de ontwikkeling van Aardwarmte
projecten, het derde project valt onder SD3 verkleinen aandeel fossiele brandstof.
Zeven aanvragen richten zich op SD5 Arbeidspotentieel. Kenmerkend is tot nu toe is dat de aanvragen
vooral nog aanbodgericht zijn i.p.v. vraaggericht. Ook wordt de speciale gebiedsfocus wel eens gemist. Er
wordt aan de aanvragers meegegeven dat de Grotestadsproblematiek een gerichte gebiedsoplossing vraagt,
en niet alleen maar nieuw aanbod vraagt. Het moet passen bij de vraag van bedrijven en de UP’s van de
steden. Ook is bij aanvragen de samenwerking niet altijd goed ontwikkeld. Andere voorstellen geven juist
wel aandacht aan een gezamenlijke ontwikkeling van scholen en bedrijven, op bv
Installatietechniek. Veelal is er ook een goede samenwerking in deze prioriteit tussen het ESF en EFRO,
juist omdat de problematiek (mismatch op de arbeidsmarkt) dezelfde is, maar wel op andere doelgroepen
wordt gericht. Tot heden hebben vier projecten een positief advies gekregen - waarvan twee herindieners.
Deze heringediende projecten toonden een duidelijke verbetering t.o.v. de eerder ingediende voorstellen.
Voor de Vestigingsprioriteit binnen de GTI’s (SD6) zijn twee aanvragen in de SAG positief beoordeeld.
Het betreft twee Amsterdams projecten die nu in de technische toets fase verkeren. Wel hebben
aanvragers contact met de verschillende stedelijke programmabureaus over mogelijke indiening van
aanvragen. Voor Rotterdam en den Haag wordt afgewacht op de totstandkoming van fondsen t.b.v. deze
prioriteit.
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7.

PUBLIEKSSAMENVATTING

Er dient een publiekssamenvatting van de inhoud van het jaarverslag en het definitieve uitvoeringsverslag
worden openbaar gemaakt en geüpload als een afzonderlijk bestand in de vorm van een bijlage bij het
jaarverslag en het definitieve uitvoeringsverslag
De publiekssamenvatting kan worden geüpload/gevonden onder Algemeen > Documenten in de
SFC2014-applicatie
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8.

NL

VERSLAG INZAKE DE UITVOERING VAN FINANCIERINGSINSTRUMENTEN
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9.
OPTIONEEL VOOR HET VERSLAG DAT IN 2016 MOET WORDEN INGEDIEND, NIET VAN TOEPASSING OP ANDERE LICHTE VERSLAGEN:
MAATREGELEN DIE ZIJN GENOMEN OM TE VOLDOEN AAN DE EX-ANTEVOORWAARDEN
Tabel 14: Maatregelen die zijn genomen om te voldoen aan de toepasselijke algemene ex-antevoorwaarden
Algemene ex-antevoorwaarde

Criteria waaraan niet wordt
voldaan

Genomen maatregelen

Uiterste
datum

Verantwoordelijke
organen

Maatregel
voltooid
voor uiterste
datum

Aan
criteria
voldaan

G7 - Het bestaan van een statistische basis voor
evaluaties om de doeltreffendheid en het effect van de
programma's te beoordelen. Het bestaan van een
systeem van resultaatindicatoren, die nodig zijn om de
maatregelen die het meest effectief bijdragen aan de
gewenste resultaten te selecteren, de vooruitgang naar
de resultaten te bewaken en de impact te evalueren.

4 - Een doeltreffend systeem
van
resultaatindicatoren,
waaronder de vaststelling van
doelstellingen
voor
deze
indicatoren.

Voor de fondsen waarvan het
bedoeling is dat ze de activiteiten
onder Strategische doelstelling 2
mogelijk maken, zullen de vereiste
ex-ante
beoordelingen
de
uitgangswaarde en streefwaarde
opleveren.

1-jan2016

Managementautoriteit

Ja

Ja

NL
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Verwachte datum
voor
volledige
uitvoering
van
resterende
maatregelen
1-jan-2016

Commentaar

NL voldoet nu volledig aan de regelgeving
over bouwkwaliteit (EPBD). Dus ook voor
wat betreft de ex ante voorwaarden. Op 1
januari 2016 zijn het Bouwbesluit 2012 en
het Besluit Energiebesparing Gebouwen
(BEG) nog aangepast hierop en was de EC
hiermee tevreden.

NL

Tabel 15: Maatregelen die zijn genomen om te voldoen aan de toepasselijke thematische ex-antevoorwaarden
Algemene ex-antevoorwaarde

Criteria waaraan niet wordt voldaan

Genomen maatregelen

Uiterste
datum

Verantwoordelijke
organen

Maatregel
voltooid
voor uiterste
datum

Aan
criteria
voldaan

T04.1 - Er zijn maatregelen
genomen om kosteneffectieve
verbeteringen van efficiëntie bij
eindgebruik van energie en
kosteneffectieve investeringen in
energie-efficiëntie bij de bouw of
renovatie van gebouwen te
bevorderen.
T04.1 - Er zijn maatregelen
genomen om kosteneffectieve
verbeteringen van efficiëntie bij
eindgebruik van energie en
kosteneffectieve investeringen in
energie-efficiëntie bij de bouw of
renovatie van gebouwen te
bevorderen.

1 - De specifieke acties zijn: er
bestaan maatregelen om te zorgen
voor minimumeisen met betrekking
tot de energieprestaties van gebouwen,
in overeenstemming met artikelen 3, 4
en 5 van Richtlijn 2010/31/EU van het
Europees Parlement en de Raad;

Nieuwe wetgeving is vastgesteld die de
categorieën bepaalt waarvoor de verplichtingen
tav overhandigen of beschikbaar hebben van een
energieprestatiecertificaat niet van toepassing is,
overeenkomstig e voorzieningen van artikel 4(2)
van Richtlijn 2010/31/EU

1-jan2015

Ministerie
van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties,
de
minister voor Wonen en
Rijksdienst

Ja

Ja

Verwachte
datum
voor
volledige
uitvoering van
resterende
maatregelen
1-jan-2016

2 - De acties zijn: maatregelen die
nodig zijn om een systeem van
certificering van de energieprestaties
van gebouwen op te zetten, in
overeenstemming met artikel 11 van
Richtlijn 2010/31/EU;

De rijksoverheid zal een systeem opzetten dat
garandeert dat de energieprestatiecertificaten
uitgereikt worden die de aanbevelingen en
informatie bevatten zoals beschreven in artikel
11(2) (3) en (4) van de richtlijn 2010/13/EU.
De certificaten bevatten aanbevelingen voor
maatregelen in verband met een ingrijpende
renovatie van de bouwschil of technische
bouwsystemen en in verband met individuele
onderdelen van een gebouw, losstaand van een
ingrijpende renovatie van de bouwschil of
technische bouwsystemen.
Deze aanbevelingen moeten technisch haalbaar
zijn voor het gebouw in kwestie en kunnen een
raming bieden van de terugverdientijden of de
kostenvoordelen gedurende de economische
levensduur ervan.
Het energieprestatiecertificaat geeft aan waar de
eigenaar of huurder meer informatie kan
verkrijgen.

1-jan2015

Ministerie
van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties,
de
minister voor Wonen en
Rijksdienst

Ja

Ja

1-jan-2016
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Commentaar

NL voldoet nu volledig aan de
regelgeving
over
bouwkwaliteit
(EPBD). Dus ook voor wat betreft de ex
ante voorwaarden. Op 1 januari 2016
zijn het Bouwbesluit 2012 en het
Besluit Energiebesparing Gebouwen
(BEG) nog aangepast hierop en was de
EC hiermee tevreden.
NL voldoet nu volledig aan de
regelgeving
over
bouwkwaliteit
(EPBD). Dus ook voor wat betreft de ex
ante voorwaarden. Op 1 januari 2016
zijn het Bouwbesluit 2012 en het
Besluit Energiebesparing Gebouwen
(BEG) nog aangepast hierop en was de
EC hiermee tevreden.
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10.

DE VORDERINGEN BIJ DE VOORBEREIDING EN UITVOERING VAN GROTE PROJECTEN EN GEZAMENLIJKE
ACTIEPLANNEN (ARTIKEL 101, ONDER H, EN 111, LID 3, VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013)

10.1. Grote projecten
Tabel 12: Grote projecten
Project CCI Status van
het
grote
project

NL

Totale
investeringen

Totale
subsidiabele
kosten

Geplande datum van Datum
van
de
stilzwijgende Geplande start van de Geplande
kennisgeving
/ toestemming/goedkeuring
door
de uitvoering
(jaar, voltooiingsdatum
indiening
Commissie
kwartaal)

Prioritaire
as
Investeringsprioriteiten

45

/ Huidige stand van uitvoering — financiële vorderingen (% Huidige stand van uitvoering — Belangrijkste
van de uitgaven die zijn gecertificeerd tegenover de materiële vorderingen Belangrijkste outputs
Commissie ten opzichte van de totale subsidiabele kosten)
uitvoeringsfase van het project

Datum van ondertekening Opmerkingen
van de eerste opdracht voor
werken

NL

Belangrijke problemen bij de uitvoering van grote projecten en maatregelen die zijn genomen om
deze te verhelpen

NL
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Geplande wijzigingen in de lijst met grote projecten in het operationele programma
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10.2.

Gezamenlijke actieplannen

De vorderingen bij de uitvoering van de verschillende fasen van de gezamenlijke actieplannen
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Tabel 13: Gezamenlijke actieplannen (JAP)
Titel
van CCI Uitvoering van de fasen Totale subsidiabele Totale
het JAP
van het JAP
kosten
overheidssteun

NL

OP-bijdrage aan Prioritaire
het JAP
as

Soort
JAP

[Geplande] indiening bij [Geplande] start van de [Geplande]
de Commissie
uitvoering
voltooiing
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Belangrijkste outputs en Totale
subsidiabele
uitgaven
die
resultaten
gecertificeerd tegenover de Commissie

zijn Opmerkingen

NL

Aanzienlijke problemen en genomen maatregelen om deze te verhelpen
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DEEL BIN 2017 EN 2019 IN TE DIENEN VERSLAG EN EINDVERSLAG OVER DE
UITVOERING(artikel 50, lid 4, en artikel 111, leden 3 en 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
11. BEOORDELING VAN DE UITVOERING VAN HET OPERATIONELE PROGRAMMA
(ARTIKELEN 50, LID 4 EN 111, LID 4, VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013)
11.1. Informatie in Deel A en verwezenlijking van de doelstellingen van het programma (artikel
50, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
Prioritaire as

Prioritaire as

Prioritaire as

1 - Versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

2 - Ondersteuning van de omschakeling naar een koolstofarme economie in alle sectoren

3 - Bevorderen van werkgelegenheid en ondersteuning arbeidsmobiliteit

Prioritaire as

4 - Bevorderen van sociale insluiting en bestrijding van armoede

Prioritaire as

5 - Technische Bijstand

11.2. Specifieke acties die zijn uitgevoerd om de gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen
en discriminatie te voorkomen, met name de bevordering van de toegankelijkheid voor mensen met
een handicap, en de regelingen die zijn getroffen om de integratie van het genderperspectief in het
operationele programma en in concrete acties te waarborgen (artikelen 50, lid 4 en 111, lid 4, tweede
alinea, onder e), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

11.3. Duurzame ontwikkeling (artikelen 50, lid 4 en 111, lid 4, tweede alinea, onder f), van
Verordening (EU) nr. 1303/2013)

11.4. Verslaglegging van de steun die is gebruikt voor doelstellingen op het gebied van
klimaatverandering (artikel 50, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
Prioritaire
as
2
Totaal

NL

Bedrag aan steun dat voor de doelstellingen op het Deel van de totale toewijzing
gebied van klimaatverandering moet worden aan
het
operationele
gebruikt (EUR)
programma (%)
799.991,23
2,19%
799.991,23
0,42%
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11.5.

NL

Rol van partners bij de uitvoering van het programma
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12.
VERPLICHTE INFORMATIE EN BEOORDELING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 111,
LID 4, EERSTE ALINEA, ONDER A) EN B), VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013
12.1. De vorderingen bij de uitvoering van het evaluatieplan en het vervolg dat aan de bevindingen
van evaluaties is gegeven
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Status

NL

Name

Fund

Year of finalizing evaluation

Type of evaluation

Thematic objective

54

Topic

Findings (in case of executed)

Follow up (in case of executed)

NL

12.2. De resultaten van de voorlichtings- en publiciteitsmaatregelen voor de fondsen die zijn
uitgevoerd in het kader van de communicatiestrategie
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13. MAATREGELEN DIE ZIJN GENOMEN OM TE VOLDOEN AAN EX-ANTEVOORWAARDEN (ARTIKEL 50, LID 4, VAN VERORDENING (EU)
NR. 1303/2013) (KAN WORDEN OPGENOMEN IN HET IN 2016 IN TE DIENEN VERSLAG) (ZIE PUNT 9). VERPLICHT IN HET IN 2017 IN TE DIENEN VERSLAG)
OPTIE: VOORTGANGSVERSLAG
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14.
AANVULLENDE INFORMATIE DIE KAN WORDEN TOEGEVOEGD, AFHANKELIJK
VAN DE INHOUD EN DE DOELSTELLINGEN VAN HET OPERATIONELE PROGRAMMA
(ARTIKEL 111, LID 4, TWEEDE ALINEA, ONDER A), B), C), D), G) EN H), VAN VERORDENING (EU) NR.
1303/2013)
14.1. De vorderingen bij de uitvoering van de geïntegreerde aanpak voor territoriale ontwikkeling,
met inbegrip van de ontwikkeling van regio's die met demografische uitdagingen en permanente of
natuurlijke belemmeringen kampen, geïntegreerde territoriale investeringen, duurzame stedelijke
ontwikkeling, en vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling in het kader van het
operationele programma
Geïntegreerde Territoriale Investeringen
Binnen het programma worden vier Geïntegreerde Territoriale Investeringen (GTI’s) uitgevoerd in de vier
grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Gericht op de integrale, lange termijn aanpak
op stedelijk niveau. De GTI’s zetten in op de mismatch en verdringing op de arbeidsmarkt door inzet op
het arbeidspotentieel, en door verbetering van het vestigingsklimaat door het realiseren van kwalitatief
goede bedrijfs-/werklocaties. Daarnaast wordt aanvullend ingezet op Innovatie en Koolstofarme
economie. Tevens wordt in samenhang met het ESF programma ingezet op de ontwikkeling van alle
werkzoekende werklozen door middel van scholing, opleiding en het ontwikkelen van toepasselijke
curricula.
In Amsterdam, Den Haag en Utrecht worden de GTI’s uitgevoerd via een delegatie. De steden hebben de
status Bemiddelende Instantie (BI). In Rotterdam ligt de uitvoering van de GTI bij de MA. Op 5 maart
2015 zijn de BI’s aangewezen via een Aanwijzingsbesluit (EZ). Op 3 maart 2015 is door de MA een
Mandaatbesluit gemaakt, samen met een Uitvoeringsovereenkomst met iedere stad.
In alle vier steden is een Uitvoeringsplan van hun GTI gemaakt, die vervolgens in de loop van 2015 door
de colleges van B&W werden vastgesteld. De Uitvoeringsplannen zijn een gedetailleerder uitwerking van
het OP per stad. Het geeft ook aan hoe aanvragen worden behandeld, de beschikbare middelen, het lokaal
beleid, de beoordeling etc.
Daarnaast werden in alle vier steden Stedelijke Adviesgroepen (SAG) ingesteld door de colleges van
B&W. De SAG’s maken een inhoudelijk advies voor projectaanvragen op basis van landelijk vastgestelde
beoordelingscriteria. De samenstelling van de SAG is gebaseerd op de kennis die de leden hebben van de
stedelijke problematiek in het gebied waar de GTI’s worden uitgevoerd. De leden - op eigen titel - komen
veelal uit de ondernemers, scholen, maatschappelijke organisaties, programmadirecteur en
kennisinstituten. De programmabureaus (PB’s) van het EFRO en ESF, en de MA’s van EFRO en ESF
(ministerie SZW) zijn aanwezig als adviseur. De SAG’s zijn in 2015 vijf keer bij elkaar gekomen voor
constituerend overleg en om projectvoorstellen te beoordelen.
In de SAG’s worden aanvragen pas behandeld nadat ze als compleet zijn beoordeeld en passen binnen het
vigerend beleid. De leden geven van te voren hun scores door aan het PB. De aanvrager krijgt de
gelegenheid zijn aanvraag toe te lichten. Na deze toelichting wordt de aanvraag opnieuw besproken en
kunnen eventueel de scores worden aangepast - doordat bv. nieuwe informatie bekend is geworden of
doordat de leden hun scores zo motiveren dat scores aangepast kunnen worden. Dit vormt het definitief
advies van de SAG. Als het lager is dan de minimaal vereiste score, wordt het project gemotiveerd
afgewezen. Na een positief advies volgt nog een technische toets. Als deze ook positief is neemt de
stedelijke programma-autoriteit een besluit over de aanvraag. Aanvragers kunnen bij gemotiveerde
afwijzing besluiten hun aanvraag aan te passen en opnieuw in te dienen. Wel dient dan rekening gehouden

NL

57

NL

te worden met de beschikbaarheid van budget.
De manier waarop aanvragen inhoudelijk behandeld worden is nieuw voor het programma. De
inhoudelijke toetsing werd in het 2007-2013 programma meer door de stedelijke PB’s uitgevoerd, terwijl
dit nu door de SAG gebeurt. Om deze reden zijn aparte constituerende vergaderingen gehouden voor de
SAG’s om de manier van werken duidelijk te maken.

14.2. De vorderingen bij de uitvoering van acties ter vergroting van de capaciteit van de
autoriteiten van de lidstaten en van de begunstigden om de fondsen administratief te beheren en te
gebruiken
Om begunstigden zo goed mogelijk voor te bereiden op de administratieve vereisten die aan de uitvoering
van het project worden gesteld, wordt met ieder startend project een startaudit gedaan. Hierin wordt
gewezen op de specifieke vereisten en de juiste manier van inrichting van de projectadministratie. Op deze
manier wil de managementautoriteit of het programmabureau maximaal waarborgen dat een toepasselijke
en adequate administratie wordt uitgevoerd.
Onderdeel van dezelfde overweging om de begunstigde zo goed mogelijk voor te bereiden op de
administratieve vereisten, vormt het handboek voor begunstigden. Hierin kunnen begunstigden nalezen
stap voor stap wat er van hen verwacht wordt, en wat zij kunnen verwachten op het gebied van het
administratief beheer van hun project. Deze is in samenwerking met de andere MA’s in NL ontwikkeld.
Juist die gezamenlijke ontwikkeling heeft ook bijgedragen aan de capaciteit om het programma te
beheren.
Ten slotte vormden de Openingssessies van het programma een derde mogelijkheid om begunstigden
zowel op de mogelijkheden van het programma te wijzen, alsook de mogelijkheid om in te gaan op het
adequaat administratief beheer van de projecten door die begunstigden.

14.3.

De vorderingen bij de uitvoering van interregionale en transnationale acties

14.4.

In voorkomend geval, de bijdrage aan macro-regionale en zeebekkenstrategieën

Zoals bepaald in artikel 27, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 "Inhoud van programma's",
artikel 96, lid 3, onder e), "Inhoud, vaststelling en wijziging van operationele programma's voor de
doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid"", artikel 111, lid 3, artikel 111, lid 4, onder d),
"Uitvoeringsverslagen voor de doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid"" en bijlage I,
afdeling 7.3 "Bijdrage van mainstreamprogramma's aan de macroregionale en zeebekkenstrategieën"
draagt dit programma bij aan macroregionale en/of zeebekkenstrategieën:
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14.5.

De vorderingen bij de uitvoering van eventuele acties op het gebied van sociale innovatie

14.6. De vorderingen bij de uitvoering van maatregelen om te voorzien in de specifieke behoeften
van de geografische gebieden die het hardst door armoede worden getroffen of van doelgroepen die
het grootste risico lopen te worden gediscrimineerd in verband met armoede of sociaal uitgesloten te
worden, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan gemarginaliseerde gemeenschappen en
personen met een handicap, langdurig werklozen en werkloze jongeren, met vermelding van de
gebruikte financiële middelen, in voorkomend geval
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DEEL C IN 2019 IN TE DIENEN VERSLAG EN EINDVERSLAG OVER DE UITVOERING
(artikel 50, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
15.
FINANCIELE INFORMATIE OP HET NIVEAU VAN DE PRIORITAIRE AS EN HET
OPERATIONELE PROGRAMMA (ARTIKELEN 21, LID 2, EN 22, LID 7, VAN VERORDENING (EU) NR.
1303/2013)
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16.

SLIMME, DUURZAME EN INCLUSIEVE GROEI (OPTIE VOORTGANGSVERSLAG)

Informatie over en beoordeling van de programmabijdrage tot het verwezenlijken van de strategie van de
Unie voor een slimme, duurzame en inclusieve groei.
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17.
KWESTIES DIE GEVOLGEN HEBBEN VOOR DE PRESTATIES VAN HET
PROGRAMMA EN DE GENOMEN MAATREGELEN — PRESTATIEKADER (ARTIKEL 50, LID 2,
VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013)
Wanneer de beoordeling van de geboekte voortgang met betrekking tot de mijlpalen en doelstellingen
zoals vastgesteld in het prestatiekader laat zien dat bepaalde mijlpalen en doelstellingen niet zijn bereikt,
moeten lidstaten aangeven wat de redenen zijn voor het niet realiseren van deze mijlpalen in het verslag
van 2019 (voor mijlpalen) en in het definitieve uitvoeringsverslag (voor de doelstellingen).
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