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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.
Activiteiten en resultaten programma
2016 kan worden gekarakteriseerd als het jaar dat het programma duidelijk op gang is gekomen. Maar
liefst 33 nieuwe projecten gingen van start, waarmee het totaal aan lopende projecten uitkomt op 36.
Daarmee is al bijna een derde van het EFRO-budget vastgelegd en de helft van de rijkscofinanciering.
Het programma laat een rijke variatie aan begunstigden zien met bedrijven, instellingen en in beperkte
mate overheden. Daarnaast kent het programma een grote diversiteit. Met projectsubsidies, financiële
instrumenten (met leningen en participaties), vier lopende GTI’s en een CLLD.

Het programma vult zich geleidelijk. De grootste interesse voor investeringen richt zich op de
Innovatieprioriteit, waarbij de Koolstofarme economie enigszins achter loopt en de investeringen in de
GTI’s ook geleidelijk op gang komen.

Voor de prioriteit Innovatie geldt dat we qua committeringsgraad op het landelijk gemiddelde zitten en
duidelijk boven het Europese. Gecombineerd met de wens om de middelen ook wat over de
programmajaren te kunnen spreiden en de mooie projecten tot nu toe, is er beslist geen reden tot zorg.
Eerder kan van een “gewenst” tempo worden gesproken.
Voor de prioriteit Koolstofarme economie is er iets meer reden tot zorg, temeer daar de mijlpalen uit
het afgesproken prestatieraamwerk op 31-12-2018 gehaald moeten worden, alsmede de N+3
(uitgavenniveau). Maar, gezien de ruime voorraad aan projecten die of al een keer behandeld zijn dan
wel in de Quick Scan procedure zijn geweest, is de verwachting dat in de loop van 2017 de
committering in lijn loopt met de planning. Essentieel is dat er nog nagenoeg geen middelen zijn
opengesteld in deze prioriteit voor de helft van het budget, namelijk het deel voor de Zuidvleugel (Den
Haag-Rotterdam en Zuid-Holland). Deze openstellingen worden verwacht medio 2017 en zijn
voorzien voor de twee bestaande revolverende fondsen ED en SOFIE.
Het beeld voor de GTI’s is dat 2016 een verkenningsperiode betrof. Zowel aan de kant van ESF en
EFRO als aan de kant van de ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsverbanden aan de aanvraagkant.
Onderdeel daarvan is de regelmatige afstemming rondom het thema duurzame stedelijke ontwikkeling
en de rol van het EFRO en het ESF in de GTI’s. Inmiddels resulteert dat in een goed gevulde
projectpijplijn en voortgang in de committering.
De uitvoering van het programma functioneert naar behoren. Bijzonder is dat direct na committering er
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met ieder project een startgesprek wordt gehouden. In dit gesprek is er aandacht voor de juiste
verantwoording en administratie van het project. Kansen voor West doet dit als enige in Nederland.
Dat geldt ook voor het sluiten van een uitvoeringsovereenkomst met de begunstigden. Dit geeft
“duidelijkheid aan de voorkant” van een project en wordt zeer gewaardeerd door de begunstigden.
In totaal werden 27 projecten gecommitteerd in prioriteit 1- Innovatie, vier projecten in prioriteit 2Koolstofarme economie, drie projecten in prioriteit 3- Arbeidspotentieel en twee projecten in de
prioriteit 4- Vestiging.
In het programma is naast de inzet van projectsubsidies ook een ruime plaats ingeruimd voor de inzet
van Financieringsinstrumenten (FI’s). De reden hiervoor is dat het gebrek aan investeringskapitaal een
belangrijke oorzaak vormt van achterblijvende investeringen in valorisatie, duurzame stedelijke
ontwikkeling en de koolstofarme economie. In 2016 werden twee (revolverende) FI’s gestart en waren
er zeven FI’s in ontwikkeling.
Voornaamste resultaten
 Eind 2016 bedroeg de budget openstelling van het programma voor aanvragers ruim €131 mln.
 76% van het beschikbare budget van de Innovatieprioriteit is opengesteld en hiervoor was grote
belangstelling. In totaal werden 90 voorstellen ingediend (61 unieke), werden er 27 projecten
gecommitteerd, 21 unieke aanvragen werden afgewezen, 11 aanvragen zijn in behandeling en 2
aanvragen werden ingetrokken.
 60% van het beschikbare budget van de Koolstofarme prioriteit is opengesteld. In totaal werden
15 voorstellen ingediend (11 unieke), werden er vier projecten gecommitteerd, vijf unieke
aanvragen werden afgewezen en twee aanvragen zijn in behandeling.
 Het gehele budget van de prioriteit Arbeidspotentieel is opengesteld. In totaal werden acht
voorstellen ingediend (zeven unieke), werden er drie projecten gecommitteerd, drie unieke
aanvragen werden afgewezen en was er één aanvraag in behandeling.
 59% van het beschikbare budget van de prioriteit Vestiging is opengesteld. In totaal werden 5
voorstellen ingediend (drie unieke), werden twee projecten gecommitteerd, en was er één
aanvraag is in behandeling.
 De werkzaamheden voor de Technische Bijstand waren in 2016 volledig gericht op de
uitvoering van het programma en de afronding van Kansen voor West I.
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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

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, In 2016 is voor een bedrag van €47.734.540,08 EFRO (€182.149.695,85 TSK) gecommitteerd aan 26 projecten
technologische ontwikkeling en met betrekking tot deze prioritaire as. Cumulatief is er nu een bedrag van €51.338.370,51 EFRO
innovatie
(€194.553.087,85 TSK) gecommitteerd. Hiermee is 52% van de TSK vastgelegd, maar slechts 37% van het
EFRO. Dit betekent dat het interventiepercentage met 26%, aanzienlijk lager ligt dan die van het OP (40%).
Daardoor kan met het EFRO een grotere hefboom worden gecreëerd als aanvankelijk aangenomen. Daarbij is het
wel goed om te beseffen dat aanvragers nu maximaal 40% en soms maar 30-35% van Kansen voor West II
kunnen aanvragen. Die bijdrage is inclusief de rijkscofinanciering.
De partners van Kansen voor West hebben besloten om deze prioriteit in delen open te stellen voor aanvragers,
om hiermee ook sturing te kunnen geven aan de type aanvragen - in 2016 werden vijf openstellingen gedaan.
Eind 2016 betrof de openstelling 76% van het budget in deze prioriteit.
Voor de gecommitteerde projecten zijn geen grote problemen geconstateerd in 2016. De voortgangsrapportages
werden ingediend voor beoordeling door de programmabureaus. Totaal werd voor een bedrag van €
€9.633.562,92 aan kosten ingediend.

2

Ondersteuning van de omschakeling In 2016 is voor een bedrag van €2.446.101,85 EFRO (€19.741.291,03 TSK) gecommitteerd aan drie projecten
naar een koolstofarme economie in met betrekking tot deze prioritaire as. Cumulatief is er nu een bedrag van €2.846.101,85 EFRO (€21.741.291,03
alle sectoren
TSK) gecommitteerd. Hiermee is 24% van de TSK vastgelegd, maar slechts 8% van het EFRO. Ook hier ligt dus
het interventiepercentage 13% aanzienlijk lager dan die van het OP (37%), waarmee met het EFRO een grotere
hefboom kan worden gecreëerd als aanvankelijk aangenomen.
Binnen deze prioriteit zijn tot nu toe alleen individuele projecten gecommitteerd. Wel zullen in 2017 een aantal
middelen aan de bestaande FI’s ED en SOFIE worden verstrekt. De Zuidvleugel partners hebben wachtend op
definitieve besluitvorming m.b.t. de wijze waarmee die revolverende middelen beschikbaar zouden komen, nog
geen openstellingen.
Eind 2016 betrof de openstelling 60% van het budget in deze prioriteit.
Voor
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ID Prioritaire as

3

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
voortgangsrapportages werden ingediend voor beoordeling door de programmabureaus. Totaal werd voor een
bedrag van €804.058,02 aan kosten ingediend.

Bevorderen van werkgelegenheid en In 2016 is voor een bedrag van €4.003.610,50 EFRO (€8.007.221,62 TSK) gecommitteerd aan twee projecten
ondersteuning arbeidsmobiliteit
met betrekking tot deze prioritaire as. Cumulatief is er nu een bedrag van €4.211.801,00 EFRO (€8.423.602,62
TSK) gecommitteerd. Hiermee is 36% van zowel de TSK als het EFRO vastgelegd. Het interventiepercentage
van 50% komt hiermee overeen met die van het OP.
Binnen deze prioriteit zijn tot nu toe alleen individuele projecten gecommitteerd. Gezien de doelstelling van de
prioriteit wordt niet verwacht dat hiervoor FI’s met (revolverende) fondsen zullen worden ingezet.
De partners van Kansen voor West hebben besloten om het budget van deze prioriteit in zijn geheel open te
stellen. De committering in de prioriteit ligt redelijk op schema en na een aanvankelijke voorzichtige start worden
er geen specifieke problemen verwacht t.a.v. de besteding van de beschikbare middelen, integendeel er lijkt
eerder sprake van een grotere vraag naar middelen voor investeringen in deze prioriteit vergeleken met prioriteit
4.
De nadruk van de gecommitteerde projecten ligt duidelijk op de ontwikkeling van het arbeidspotentieel d.m.v. de
vorming van gerichte samenwerkingsverbanden. Voor de EFRO GTI zijn dit nieuwe constructies van
projectontwikkeling, die echter in 2016 goed op gang zijn gekomen.
Voor de gecommitteerde projecten werden geen problemen geconstateerd in 2016. De eerste
voortgangsrapportages werden ingediend voor beoordeling door de programmabureaus. Totaal werd voor een
bedrag van €310.437,80 aan kosten ingediend.

4

Bevorderen van sociale insluiting en In 2016 is voor een bedrag van ·€2.212.227,50 EFRO (€4.895.222,00 TSK) gecommitteerd aan twee projecten
bestrijding van armoede
met betrekking tot deze prioritaire as. Dit is tevens het cumulatieve bedrag omdat vorig jaar nog geen project in
deze prioriteit was gecommitteerd. Hiermee is 11% van de TSK vastgelegd, en 10% van het EFRO. Het
interventiepercentage van 45% komt nagenoeg overeen met die van het OP (50%), waarmee mogelijk een kleine
extra hefboom kan worden gecreëerd. Eind 2016 betrof de openstelling 59% van het budget in deze prioriteit
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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
Binnen deze prioriteit zijn tot nu toe alleen individuele projecten gecommitteerd. Wel zijn enkele FI’s in
voorbereiding, passend in het streven om meer gebruik te maken van (revolverende) fondsen i.p.v. individuele
projectsubsidies (Rotterdam met SOFIE II en Den Haag met FRED II). De voorbereiding van deze fondsen is wat
vertraagd vanwege verkenningen voor extra middelen en staatsteun en aanbestedingsvragen.
Verwacht wordt dat in 2017 deze projecten kunnen worden gecommitteerd. Gezien de beperkte fondsgrootte (het
EFRO aandeel), wordt hier geen vertraging verwacht in besteding.
Voor de gecommitteerde projecten werden geen problemen geconstateerd in 2016. Er werden in 2016 geen
voortgangsrapportages ingediend en dus ook geen kosten. In 2017 zal dit vol op gang komen.

5

Technische Bijstand

NL

Voor de uitvoering van de technische bijstand werd voortgebouwd op de ervaring vanuit de 2007-2013
programmaperiode. Naast het inregelen en afstemmen van processen was er ook het afstemmen met de andere
MA’s over de interpretatie van regelgeving en andere uitvoeringszaken. Wel vereist de overgang van het oude
(2007-2013) ICT systeem naar het nieuwe Navision systeem de nodige aandacht en training. In 2016 werden
geen declaraties ingediend bij de Europese Commissie omdat er nog te weinig subsidiabele kosten zijn
gerealiseerd. Ook hebben er geen audits van de AA plaatsgevonden. Qua budget bleven de kosten voor
technische bijstand binnen de begroting.
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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

Streefwaarde
(2023) totaal
370,00

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) mannen

Streefwaarde
(2023) vrouwen

2016 Totaal

536,00

203,00

0,00

203,00

123,00

100,00

0,00

100,00

167,00

67,00

0,00

67,00

246,00

78.050.000,00

0,00

78.050.000,00

56.569.347,70

19.900.000,00

0,00

Meer
ontwikkeld

19.900.000,00

23.840.000,00

Ondernemingen Meer
ontwikkeld
Ondernemingen Meer

189,00

0,00

189,00

278,00

9

2016
Vrouwen

Opmerkingen

0,00

370,00

EUR

2016
Mannen

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&Oprojecten
CO27 Onderzoek, innovatie: Particuliere investeringen die gelijke
tred houden met overheidssteun voor innovatie of O&Oprojecten
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

Regiocategorie

EUR

ontwikkeld
Meer
ontwikkeld

Streefwaarde
(2023) totaal

Streefwaarde
(2023) mannen

Streefwaarde
(2023) vrouwen

2016 Totaal

97.950.000,00

0,00

Meer
ontwikkeld

97.950.000,00

23.840.000,00

Ondernemingen Meer
ontwikkeld
Ondernemingen Meer
ontwikkeld
Ondernemingen Meer
ontwikkeld
Ondernemingen Meer
ontwikkeld

100,00

0,00

100,00

214,00

370,00

0,00

370,00

150,00

EUR

2016
Mannen

2016
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

2015 Totaal 2015 Mannen 2015 Vrouwen 2014 Totaal 2014 Mannen 2014 Vrouwen
0,00
0,00
16,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,00
0,00
0,00
0,00
16,00
0,00

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

2012

Streefwaarde
voor 2023
15,00

%

Meer
ontwikkeld

12,00

2012

13,00

1.1.3

ID
1.1.1
1.1.3

NL

Uitgangswaarde

Referentiejaar

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
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2016
Totaal

2016
Kwalitatief

Opmerkingen
Deze indicator is op moment van schrijven nog niet bekend. In
overleg met het CBS wordt deze aangepast. Een OP wijziging zal
later dit jaar worden ingediend bij de EC. de jaren 2014-2016 zijn
daarom niet ingevuld.
Deze indicator is op moment van schrijven nog niet bekend. In
overleg met het CBS wordt deze aangepast. Een OP wijziging zal
later dit jaar worden ingediend bij de EC. de jaren 2014-2016 zijn
daarom niet ingevuld.

2015 Totaal

2015 Kwalitatief

2014 Totaal

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

2016
Totaal
0,00

2015 Totaal
0,00

12

2016
Kwalitatief

Opmerkingen
Deze indicator is gewijzigd en door de EC in 2017 goedgekeurd.
De wijziging is nog niet doorgevoerd in het SFC.De jaren 20142016 zijn daarom niet ingevuld.

2015 Kwalitatief

2014 Totaal
0,00

2014 Kwalitatief

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

Meeteenheid

Regiocategorie

Ondernemingen

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

MW

F

2.c

S

2.c

F

2.d

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

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

NL

Indicator

Ondernemingen
Ondernemingen
Ondernemingen
Ondernemingen
Ondernemingen
EUR

Streefwaarde
(2023) totaal
144,00

Streefwaarde
(2023) mannen

Streefwaarde
(2023) vrouwen

2016 Totaal

144,00

11,00

126,00

0,00

126,00

11,00

18,00

0,00

18,00

0,00

8.905.000,00

0,00

Meer
ontwikkeld

8.905.000,00

15.366.939,18

EUR

Meer
ontwikkeld

8.905.000,00

0,00

EUR

Meer
ontwikkeld

8.905.000,00

0,00

MW

Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld

40,00

0,00

40,00

25,80

45,00

0,00

45,00

12,00

120,00

0,00

120,00

4,00

18,00

0,00

MW

13

2016
Vrouwen

Opmerkingen

0,00

EUR

MW

2016
Mannen

NL

(1) ID

S

2.d

F

2.e

S

2.e

Indicator

Meeteenheid

financieringsobstakels op het gebied van hernieuwbare
energie
Aantal leningen en garanties gericht op het wegnemen van Leningen en garanties
financieringsobstakels op het gebied van hernieuwbare
energie
Aantal stimuleringsprojecten gericht op investeringen in Stimuleringsprojecten
hernieuwbare energie
Aantal stimuleringsprojecten gericht op investeringen in Stimuleringsprojecten
hernieuwbare energie

Regiocategorie

Streefwaarde
(2023) totaal

Streefwaarde
(2023) mannen

Streefwaarde
(2023) vrouwen

2016 Totaal

2016
Mannen

2016
Vrouwen

Opmerkingen

ontwikkeld
Meer
ontwikkeld

18,00

1,00

Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld

6,00

0,00

6,00

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
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

2015 Totaal 2015 Mannen 2015 Vrouwen 2014 Totaal 2014 Mannen 2014 Vrouwen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
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
0,50
0,00
0,00
0,00
11,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

2016
Totaal

2015 Totaal

15

2016
Kwalitatief

Opmerkingen
Deze indicator is gewijzigd en door de EC in 2017 goedgekeurd.
De wijziging is nog niet doorgevoerd in het SFC. De jaren 20142016 zijn daarom niet ingevuld.

2015 Kwalitatief

2014 Totaal

2014 Kwalitatief

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

2016
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

2016
Mannen

2016
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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2015 Totaal 2015 Mannen 2015 Vrouwen 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
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

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

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

Streefwaarde
voor 2023
13,00

2016
Totaal

Opmerkingen
Deze indicator is gewijzigd en de wijziging is nog niet doorgevoerd
in het SFC. De jaren 2014-2016 zijn daarom niet ingevuld. Het gaat
om de uitgangs- en streefwaarden.

2015 Totaal
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2016
Kwalitatief

2015 Kwalitatief

2014 Totaal

2014 Kwalitatief

NL

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

2016
Totaal
0,00

23,00

7,00

35,00

0,00

35,00

59,00

2016
Mannen

2016
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) ID Indicator
F
S
F
S

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

NL
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2015
Totaal
0,00

2015
Mannen

2015
Vrouwen

2014
Totaal
0,00

1,00

0,00

0,00
30,00

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

Indicator
Jeugdwerkloosheid in de G-4 steden

Uitgangswaarde
19,00

Referentiejaar
2013

Streefwaarde
voor 2023
15,00

2016
Totaal
12,90

2015 Totaal

Opmerkingen
De uitgangs- en streefwaarden van deze indicator zijn gewijzigd, maar nog niet
doorgevoerd in het SFC. Reden is dat de definitie van de beroepsbevolking en dus ook
van de werkloosheid sinds begin 2015 door het CBS is aangepast. De wijziging is door
het Comité van Toezicht van 20 mei 2016 en 22 december 2016 goedgekeurd. In dit
verslag is dus de oude uitgangswaarde opgenomen van 2013, nl. 19%. Deze is op basis
van de nieuwe definitie echter 14,7%. Wel zijn voor de jaren 2014-2016 de cijfers
opgenomen volgens de nieuwe definitie!

2015 Kwalitatief
13,00

20

2016
Kwalitatief

2014 Totaal

2014 Kwalitatief
14,60

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

Ondernemingen
Ondernemingen
Ondernemingen
Ondernemingen
Ondernemingen
EUR

Streefwaarde
(2023) totaal
50,00

Streefwaarde
(2023) mannen

Streefwaarde
(2023) vrouwen

2016 Totaal

2016
Mannen

2016
Vrouwen

Opmerkingen

0,00

50,00

24,00

14,00

0,00

14,00

24,00

36,00

0,00

36,00

0,00

2.586.709,00

0,00

EUR

Meer
ontwikkeld

2.586.709,00

2.009.206,50

EUR

Meer
ontwikkeld

1.724.490,00

0,00

EUR

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

40,00

54.000,00

0,00

54.000,00

1.000,00

(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) ID
Indicator
F CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt

NL

2015 Totaal 2015 Mannen 2015 Vrouwen 2014 Totaal 2014 Mannen 2014 Vrouwen
0,00
0,00

21

NL

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

ID
CO01
CO02
CO02
CO03
CO03
CO06
CO06
CO07
CO07
CO08
CO08
CO39
CO39

NL

Indicator
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)
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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2015 Totaal 2015 Mannen 2015 Vrouwen 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
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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 GTI-gebieden

Bedrijfsvestigingen

Meer
ontwikkeld

ID
9.b

NL

Uitgangswaarde
81.167,00

Referentiejaar
2013

Indicator
Aantal bedrijfsvestigingen in de afgebakende GTI-gebieden

Streefwaarde
voor 2023
89.284,00

2015 Totaal

23

2016
Totaal

2016
Kwalitatief

Opmerkingen
Deze indicator is gewijzigd en door de EC in 2017 goedgekeurd.
De wijziging is nog niet doorgevoerd in het SFC. De jaren 20142016 zijn daarom niet ingevuld.

2015 Kwalitatief

2014 Totaal

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

2016
Totaal
0,00

2016
Mannen

2016
Vrouwen

Opmerkingen

27,00

(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

ID
4.b
4.b

NL

Indicator
Vanuit het CLLD uitgevoerde projecten
Vanuit het CLLD uitgevoerde projecten

2015 Totaal

2015 Mannen
0,00
0,00

2015 Vrouwen

2014 Totaal

2014 Mannen

2014 Vrouwen

0,00
0,00

24

NL

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

2015 Totaal
0,00

25

Streefwaarde
2023

voor
10,00

2015 Kwalitatief

2016
Totaal
9,00

2016
Kwalitatief

2014 Totaal
0,00

Opmerkingen

2014 Kwalitatief

NL

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

5 - Technische Bijstand

(1) ID Indicator

Meeteenheid

F
S

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

ICT systeem
ICT systeem

F

7,00

0,00

7,00

6,00

F
S
F
S
F
S
F
S

5.b Gezamenlijke werkinstructies met de andere Werkinstructies
MA's t.b.v. de begunstigden
5.b Gezamenlijke werkinstructies met de andere Werkinstructies
MA's t.b.v. de begunstigden
5.c Werkgelegenheid Technische Bijstand
FTE
5.c Werkgelegenheid Technische Bijstand
FTE
5.d Communicatieplan
Plan
5.d Communicatieplan
Plan
5.e Evaluatieplan
Plan
5.e Evaluatieplan
Plan
5.f Website
Website
5.f Website
Website

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,00
30,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00

F
S
F
S

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

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

0,00
2,00
0,00
2,00

S

Jaarverslagen
Jaarverslagen
Publieksevenementen
Publieksevenementen

Regiocategorie

Verslagen
Verslagen
Evenementen
Evenementen

Streefwaarde
Streefwaarde (2023)
(2023) totaal
mannen
1,00
1,00

Streefwaarde (2023)
vrouwen

2016
Totaal
0,00
1,00

2016
Mannen

2016
Vrouwen

Opmerkingen

De Europa kijkdagen rond de
dag van Europa

(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

ID
5.a
5.a
5.b
5.b
5.c
5.c
5.d
5.d
5.e
5.e

NL

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

2015 Totaal
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
30,00
0,00
1,00
0,00
1,00

26

2015 Mannen

2015 Vrouwen

2014 Totaal
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

(1)
F
S
F
S
F
S

ID
5.f
5.f
5.g
5.g
5.h
5.h

NL

Indicator
Website
Website
Jaarverslagen
Jaarverslagen
Publieksevenementen
Publieksevenementen

2015 Totaal
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00

27

2015 Mannen

2015 Vrouwen

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

2014 Mannen

2014 Vrouwen

NL

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

28

NL

Tabel 5: Informatie over de mijlpalen en doelstellingen die zijn omschreven in het prestatiekader
Prioritaire
as
1

Soort
indicator
O

ID

Indicator

1

F

F101

1

I

KIS1

2

F

F102

2

I

KIS2

2

O

2.c

2

O

2.g

3

F

F103

3

I

KIS3

3

O

3.a

4

O

CO39

4

F

F103

4

I

KIS4

Meeteenheid

Fonds Regiocategorie 2016 Cumulatief 2016 Cumulatief
totaal
mannen
EFRO Meer
0,00
ontwikkeld
Gecertificeerde totale subsidiabele kosten voor het versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling Euro
EFRO Meer
0,00
en innovatie.
ontwikkeld
Productieve in-vestering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt bij gestarte projecten.
Ondernemingen
EFRO Meer
538,00
ontwikkeld
Gecertificeerde totale subsidiabele kosten in de toepassing van hernieuwbare energie en energie efficiëntie Euro
EFRO Meer
0,00
in bestaande bouw (4a en 4c)
ontwikkeld
Aantal acties gericht op procesondersteuning, vraagbundeling en business case ontwikkeling voor Acties
EFRO Meer
3,00
hernieuwbare energie in gestarte projecten
ontwikkeld
Aantal acties gericht op procesondersteuning, vraagbundeling en business case ontwikkeling voor Acties
EFRO Meer
0,00
hernieuwbare energie
ontwikkeld
Aantal stimuleringsprojecten gericht op energie efficiëntie
Stimuleringsprojecten
EFRO Meer
0,00
ontwikkeld
Gecertificeerde totale subsidiabele kosten.
Euro
EFRO Meer
0,00
ontwikkeld
Aantal samenwerkingsverbanden gericht op het verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt, tussen Samenwerkingsverbanden EFRO Meer
6,00
kennisinstellingen en bedrijfsleven en/of overheid bij gestarte projecten.
ontwikkeld
Aantal samenwerkingsverbanden gericht op het verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt, tussen Samenwerkingsverbanden EFRO Meer
0,00
kennisinstellingen en bedrijfsleven en/of overheid.
ontwikkeld
Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke Square metres
EFRO Meer
0,00
gebieden
ontwikkeld
Gecertificeerde totale subsidiabele kosten.
Euro
EFRO Meer
0,00
ontwikkeld
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt bij gestarte projecten.
Ondernemeingen
EFRO Meer
24,00
ontwikkeld

CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt

2016 Cumulatief
vrouwen

Prioritaire
as
1

Soort
indicator
O

ID

Meeteenheid

Fonds

Regiocategorie

CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt

Enterprises

EFRO

1

F

F101

Gecertificeerde totale subsidiabele kosten voor het versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie.

Euro

EFRO

1

I

KIS1

Productieve in-vestering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt bij gestarte projecten.

Ondernemingen

EFRO

2

F

F102

Gecertificeerde totale subsidiabele kosten in de toepassing van hernieuwbare energie en energie efficiëntie in bestaande bouw (4a en 4c)

Euro

EFRO

2

I

KIS2

Aantal acties gericht op procesondersteuning, vraagbundeling en business case ontwikkeling voor hernieuwbare energie in gestarte projecten

Acties

EFRO

2

O

2.c

Aantal acties gericht op procesondersteuning, vraagbundeling en business case ontwikkeling voor hernieuwbare energie

Acties

EFRO

2

O

2.g

Aantal stimuleringsprojecten gericht op energie efficiëntie

Stimuleringsprojecten

EFRO

3

F

F103

Gecertificeerde totale subsidiabele kosten.

Euro

EFRO

3

I

KIS3

3

O

3.a

4

O

Aantal samenwerkingsverbanden gericht op het verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt, tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven en/of Samenwerkingsverbanden EFRO
overheid bij gestarte projecten.
Aantal samenwerkingsverbanden gericht op het verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt, tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven en/of Samenwerkingsverbanden EFRO
overheid.
CO39 Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden
Square metres
EFRO

4

F

F103

Gecertificeerde totale subsidiabele kosten.

Euro

EFRO

4

I

KIS4

Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt bij gestarte projecten.

Ondernemeingen

EFRO

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

Soort
Prioritaire indicator
as
1
O

NL

ID

Indicator

Indicator

CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt

2016
Jaartotaal

2016 Jaartotaal
mannen

2016 Jaartotaal
vrouwen

Enterprises

Meeteenheid

Fonds Regiocategorie

Enterprises

EFRO Meer
ontwikkeld

29

Mijlpaal voor
2018: totaal
20

Mijlpaal voor
2018: mannen

Mijlpaal voor
2018: vrouwen

2015 Cumulatief
totaal
0,00

2014 Cumulatief
totaal

Opmerkingen

0,00
16,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Uiteindelijk streefdoel
(2023): totaal

Uiteindelijk streefdoel
(2023): mannen

Uiteindelijk streefdoel
(2023): vrouwen

370,00

NL

Soort
Prioritaire indicator
as
1
F

ID

Indicator

Meeteenheid

1

I

F101 Gecertificeerde totale subsidiabele kosten voor het versterken van onderzoek, Euro
technologische ontwikkeling en innovatie.
KIS1 Productieve in-vestering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt bij gestarte projecten. Ondernemingen

2

F

F102

2

I

KIS2

2

O

2.c

2

O

2.g

3

F

F103

3

I

KIS3

3

O

3.a

4

O

CO39

4

F

F103

4

I

KIS4

NL

Fonds Regiocategorie

EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
Gecertificeerde totale subsidiabele kosten in de toepassing van hernieuwbare energie en Euro
EFRO Meer
energie efficiëntie in bestaande bouw (4a en 4c)
ontwikkeld
Aantal acties gericht op procesondersteuning, vraagbundeling en business case Acties
EFRO Meer
ontwikkeling voor hernieuwbare energie in gestarte projecten
ontwikkeld
Aantal acties gericht op procesondersteuning, vraagbundeling en business case Acties
EFRO Meer
ontwikkeling voor hernieuwbare energie
ontwikkeld
Aantal stimuleringsprojecten gericht op energie efficiëntie
Stimuleringsprojecten
EFRO Meer
ontwikkeld
Gecertificeerde totale subsidiabele kosten.
Euro
EFRO Meer
ontwikkeld
Aantal samenwerkingsverbanden gericht op het verkleinen van de mismatch op de Samenwerkingsverbanden EFRO Meer
arbeidsmarkt, tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven en/of overheid bij gestarte
ontwikkeld
projecten.
Aantal samenwerkingsverbanden gericht op het verkleinen van de mismatch op de Samenwerkingsverbanden EFRO Meer
arbeidsmarkt, tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven en/of overheid.
ontwikkeld
Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in Square metres
EFRO Meer
stedelijke gebieden
ontwikkeld
Gecertificeerde totale subsidiabele kosten.
Euro
EFRO Meer
ontwikkeld
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt bij gestarte projecten. Ondernemeingen
EFRO Meer
ontwikkeld

30

Mijlpaal voor
2018: totaal
82815721

24604448

111

Mijlpaal voor
2018: mannen

Mijlpaal voor
2018: vrouwen

Uiteindelijk streefdoel
(2023): totaal

370,00
91.127.587,00
120,00

6

120,00

4

12,00

7
1
2.700
11640236
20

Uiteindelijk streefdoel
(2023): vrouwen

306.724.893,00

48

6296209

Uiteindelijk streefdoel
(2023): mannen

23.319.294,00
23,00
23,00
54.000,00
43.111.988,00
50,00

NL

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

306.724.893,00

36,71%

2

EFRO

Totaal

91.127.587,00

3

EFRO

Totaal

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

159.492.972,20

52,00%

102.923.624,55

40,00%

21.741.291,03

23,86%

23.319.294,00

50,00%

8.423.602,62

Totaal

43.111.988,00

50,00%

Totaal

15.187.764,00

Aantal
geselecteerde
concrete acties

9.633.562,92

Deel van de totale
toewijzing besteed
aan door de
begunstigden
gedeclareerde
subsidiabele
uitgaven
3,14%

6.374.351,85

804.058,02

0,88%

4

36,12%

8.154.275,93

310.437,80

1,33%

3

4.895.222,00

11,35%

2.886.015,50

0,00

0,00%

2

50,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

479.471.526,00

39,60%

194.553.087,85

40,58%

120.338.267,83

10.748.058,74

2,24%

36

479.471.526,00

39,60%

194.553.087,85

40,58%

120.338.267,83

10.748.058,74

2,24%

36

31

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

27

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

Financiële gegevens

Steunverleningsgebied

Financieringsvorm

Territoriale
dimensie

Territoriale
uitvoeringsmechanismen

Dimensie
thematische
doelstelling

Secundair
thema
ESF

056

01

01

07

01

08, 08,
08, 08,
08, 08
08, 08,
08, 08,
08, 08
08, 08,
08, 08,
08, 08
08, 08,
08, 08,
08, 08
08, 08,
08, 08,
08, 08
08, 08,
08, 08,
08, 08
08, 08,
08, 08,
08, 08
08, 08,
08, 08,
08, 08
08, 08,
08, 08,
08, 08
08, 08,
08, 08,
08, 08
08, 08,
08, 08,
08, 08
08, 08,
08, 08,
08, 08
08, 08,
08, 08,
08, 08
08, 08,
08, 08,
08, 08
08, 08,
08, 08,
08, 08
08, 08,
08, 08,
08, 08
08, 08,
08, 08,
08, 08
08, 08,
08, 08,
08, 08
08, 08,
08, 08,

1

EFRO

1

EFRO

1

EFRO

Meer
ontwikkeld

056

01

01

07

01

1

EFRO

Meer
ontwikkeld

056

01

01

07

01

1

EFRO

Meer
ontwikkeld

056

01

01

07

01

1

EFRO

Meer
ontwikkeld

058

01

01

07

01

1

EFRO

Meer
ontwikkeld

058

01

01

07

01

1

EFRO

Meer
ontwikkeld

058

01

01

07

01

1

EFRO

Meer
ontwikkeld

058

01

01

07

01

1

EFRO

Meer
ontwikkeld

058

01

01

07

01

1

EFRO

Meer
ontwikkeld

060

01

01

07

01

1

EFRO

Meer
ontwikkeld

060

01

01

07

01

1

EFRO

Meer
ontwikkeld

060

01

01

07

01

1

EFRO

Meer
ontwikkeld

060

01

01

07

01

1

EFRO

Meer
ontwikkeld

060

01

01

07

01

1

EFRO

Meer
ontwikkeld

060

01

01

07

01

1

EFRO

Meer
ontwikkeld

060

01

01

07

01

1

EFRO

Meer
ontwikkeld

060

01

01

07

01

1

EFRO

Meer
ontwikkeld

062

01

01

01

01

1

EFRO

Meer
ontwikkeld

062

01

01

07

01

NL

Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld

Indeling dimensies

32

Economische
dimensie

Dimensie
plaats van
uitvoering

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

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

Totale subsidiabele uitgaven die
door de begunstigden bij de
beheersautoriteit zijn
gedeclareerd

Aantal
geselecteerde
concrete
acties

08, 03
08,

NL23

1.581.795,00

790.897,00

0,00

1

08, 11
08,

NL32

2.661.775,00

1.829.076,30

290.016,34

1

08, 12
08,

NL33

618.544,00

247.417,60

380.558,76

1

08, 13
08,

NL32

835.874,00

465.436,00

300.503,02

1

08, 01
08,

NL32

5.575.000,00

2.622.500,00

335.222,06

1

08, 03
08,

NL33

2.441.723,00

1.609.443,00

0,00

1

08, 08
08,

NL32

5.000.000,00

2.623.750,00

763.210,14

1

08, 20
08,

NL33

533.370,00

275.115,00

0,00

1

08, 22
08,

NL31

3.697.811,00

1.735.000,00

0,00

1

08, 06
08,

NL33

2.163.331,00

1.487.331,00

0,00

1

08, 07
08,

NL23

5.950.000,00

3.023.659,00

1.182.361,08

1

08, 11
08,

NL32

6.160.160,20

4.166.197,05

916.129,12

2

08, 12
08,

NL33

2.617.848,00

1.695.635,00

274.350,80

1

08, 19
08,

NL32

2.221.700,00

1.739.155,00

0,00

1

08, 20
08,

NL32

12.383.942,00

12.217.950,00

0,00

2

08, 20
08,

NL33

4.321.800,00

2.347.140,00

766.521,49

1

08, 24
08,

NL33

8.348.673,00

8.048.673,00

1.432.031,87

1

08, 20
08,

NL326

1.858.464,00

743.385,60

0,00

1

08, 01
08,

NL32

3.673.690,00

2.944.585,00

0,00

1

NL

Prioritaire
as

Kenmerken van de
uitgaven
Fonds Regiocategorie

Steunverleningsgebied

Financieringsvorm

Territoriale
dimensie

Territoriale
uitvoeringsmechanismen

Dimensie
thematische
doelstelling

1

EFRO

Meer
ontwikkeld

062

01

01

07

01

1

EFRO

Meer
ontwikkeld

062

01

01

07

01

1

EFRO

Meer
ontwikkeld

063

01

01

07

01

1

EFRO

Meer
ontwikkeld

064

01

01

07

01

1

EFRO

Meer
ontwikkeld

064

03

01

07

01

2

EFRO

2

EFRO

Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld

012

01

01

01

04

2

EFRO

Meer
ontwikkeld

012

01

01

07

04

2

EFRO

Meer
ontwikkeld

013

01

01

07

04

2

EFRO

Meer
ontwikkeld

015

01

01

07

04

3

EFRO

3

EFRO

Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld

051

01

01

01

08

3

EFRO

Meer
ontwikkeld

063

01

01

01

08

3

EFRO

Meer
ontwikkeld

063

01

01

01

08

4

EFRO

4

EFRO

Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld

055

01

01

06

09

4

EFRO

Meer
ontwikkeld

063

01

01

01

09

5

EFRO

Meer
ontwikkeld

NL

Indeling dimensies

Financiële gegevens
Secundair
thema
ESF
08, 08
08, 08,
08, 08,
08, 08
08, 08,
08, 08,
08, 08
08, 08,
08, 08,
08, 08
08, 08,
08, 08,
08, 08
08, 08,
08, 08,
08, 08

33

Economische
dimensie

Dimensie
plaats van
uitvoering

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

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

Totale subsidiabele uitgaven die
door de begunstigden bij de
beheersautoriteit zijn
gedeclareerd

Aantal
geselecteerde
concrete
acties

08, 11
08,

NL33

3.967.839,00

3.903.839,00

338.323,57

1

08, 12
08,

NL33

4.907.560,00

2.290.549,00

2.113.584,83

1

08, 02
08,

NL32

1.921.870,00

1.521.153,00

0,00

1

08, 03
08,

NL23

2.910.203,00

1.295.738,00

540.749,84

1

08, 24
08,

NL33

73.140.000,00

43.300.000,00

0,00

2

08, 08,
08, 08,
08, 08
08, 08,
08, 08,
08, 08
08, 08,
08, 08,
08, 08
08, 08,
08, 08,
08, 08

08, 10
08,

NL23

16.500.000,00

3.200.000,00

0,00

1

08, 11
08,

NL32

2.233.000,00

1.451.450,00

413.795,67

1

08, 10
08,

NL32

1.008.291,03

352.901,85

0,00

1

08, 10
08,

NL32

2.000.000,00

1.370.000,00

390.262,35

1

08, 08,
08, 08,
08, 08
08, 08,
08, 08,
08, 08
08, 08,
08, 08,
08, 08

08, 19
08,

NL310

2.376.009,00

2.376.009,00

212.217,69

1

08, 19
08,

NL326

416.381,00

208.190,50

98.220,11

1

08, 19
08,

NL339

5.631.212,62

5.570.076,43

0,00

1

08, 08,
08, 08,
08, 08
08, 08,
08, 08,
08, 08

08, 21
08,

NL332

1.333.000,00

860.118,00

0,00

1

08, 20
08,

NL326

3.562.222,00

2.025.897,50

0,00

1

NL

Tabel 8: Het gebruik van kruisfinanciering
1
2
Het gebruik van Prioritaire
kruisfinanciering
as

NL

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

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

34

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)

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

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)

3
Als aandeel van de
EU-steun aan de
prioritaire as (%)
(2/EU-steun aan de
prioritaire as*100)

35

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)

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)

36

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
Het programma heeft conform artikel 56 van Vo. (EU) 1303/2013 en in samenspraak met de andere OP’s
in Nederland een evaluatieplan opgesteld, om de doeltreffendheid, doelmatigheid en het effect van het
programma te meten en te evalueren. In dit door het Comité van Toezicht vastgestelde evaluatieplan is
opgenomen dat het programma één tussentijdse evaluatie zal uitvoeren, bestaande uit meerdere
deelonderzoeken. Begin 2017 worden de voorbereidende activiteiten voor de evaluatie gestart, de
daadwerkelijke evaluatie staat gepland voor 2018. Begin 2019 dient de evaluatie definitief te worden
gemaakt, waarna opvolging kan worden gegeven aan de uitkomsten van de evaluatie.
Daarnaast vindt binnen het programma een constante monitoring plaats. Deze monitoring ziet onder meer
toe op de voortgang van de uitvoering, effectiviteit van de ingezette instrumenten en communicatie,
realisatie van de indicatoren en de financiële voortgang. De resultaten van de monitoring worden
besproken in het Comité van Toezicht.
Van toepassing zijnde observaties en/of aandachtspunten van de stedelijke adviesgroepen,
deskundigencommissie of de programmabureaus t.a.v. de kwaliteit van de uitvoering, worden actief
gecommuniceerd naar potentiele begunstigden via de website van het programma.

NL

37

NL

Name

NL

Fund

From month

From year

To month

To year

Type of evaluation

38

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 2016 hebben zich geen kwesties voorgedaan die invloed hebben op de prestaties van het programma.

NL

39

NL

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.
 Hoewel het programma niet compleet is opengesteld, leidt de openstelling van het budget in een
aantal stappen, niet tot grote problemen.
 De committering van fondsen neemt de nodige tijd in beslag vanwege de lange
voorbereidingsprocedure (fondsorganisatie, Ex-ante, investeringsstrategie, fondsmanagement etc.).
Twee fondsen werden in 2016 gecommitteerd: IQe en UNIIQ. Zeven fondsen zijn nog in
ontwikkeling. Dit heeft geen effect op de uiteindelijke prestaties, omdat die kunnen worden
ingeboekt zodra een lening is verstrekt
 Het aantal negatieve adviezen van projectvoorstellen door de Deskundigencommissie is hoog te
noemen. De negatieve score betekent niet dat het project niet meer kan doorgaan, want negen van
de positief beoordeelde projecten betreffen zogenaamde herindieners. Het lukt goed de kaf van het
koren te scheiden, en projecten die in principe voldoende scoren, middels één of twee
herindieningen op een 70+ score te krijgen.
 De committering in prioriteit 1- Innovatie met 27 projecten verloopt goed. 24 projecten vallen
onder de Specifieke Doelstelling (SD1)Valorisatie met MKB, Twee projecten vallen onder SD2
Kapitaal – Proof of Concept, maar deze zijn wel fors van omvang (€6 mln.).
 De committering in prioriteit 2 Koolstofarme economie loopt minder snel. Een van de redenen
hiervoor is dat aanvragers bezig zijn om samenwerkingsverbanden te ontwikkelen voor een
gezamenlijke aanvraag. Naar verwachting zullen in 2017 meer aanvragen worden ingediend. Het
behalen van de prestaties voor deze prioriteit vraagt aandacht.
 Met de vier gecommitteerde projecten in prioriteit 2 wordt nog maar 8% van de KIS (mijlpaal)
voor de indicator aantal vraagbundelingsprojecten behaald. Naast een algehele achterstand is ook
het aantal trajecten per project doorgaans 1 in plaats van een aantal zoals verwacht bij het maken
van het OP.
 Een aandachtspunt in het prestatieraamwerk is ook het aantal afgeronde projecten op 31-12-18.
Alleen van deze projecten mag immers de output als realisatie meegenomen worden. Dit leidt tot
de situatie dat bedrijven die meedoen in projecten al lang middelen hebben ontvangen vanwege
declaraties, maar nog niet als ondersteund kunnen worden meegenomen in de realisatie. Dit geldt
voor alle prioriteiten. Tot heden kennen 21 van de gecommitteerde projecten een einddatum die
ligt voor het einde van 2018.
 Voor SD6 Vestigingsklimaat in prioriteit 4 zijn nu twee committeringen gedaan. Een daarvan
betreft de CLLD in Scheveningen. De voortgang is wisselend te noemen. Wel hebben aanvragers
contact met de verschillende stedelijke programmabureaus over indiening van aanvragen. Omdat
in Rotterdam en Den Haag is gekozen voor een inzet via fondsen, loopt hier de committering nog
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achter.
 De samenwerking tussen het ESF en EFRO in de GTI’s is een relatief nieuwe modus voor alle
partijen. In 2016 is ruim aandacht gegeven om die samenwerking ook praktisch neer te zetten.
Zowel in de steden als met beide managementautoriteiten. De problematiek (mismatch op de
arbeidsmarkt) is dezelfde, maar de focus op andere doelgroepen, samen met een zoveel mogelijke
geïntegreerde aanpak vereist goede afspraken. Ook is het voorleggen van projectplannen op basis
van de kaderaanvraag ESF aan de SAG, een nieuw construct, dat ook binnen de stedelijke
organisatie moet worden geborgd. Het is een interessante samenwerking, juist omdat ook de
achtergrond van de organisatie van het EFRO en ESF in Nederland verschilt.
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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.

VERSLAG INZAKE DE UITVOERING VAN FINANCIERINGSINSTRUMENTEN

I. Vaststelling van het programma en van de prioriteit of maatregel op grond waarvan de steun
uit het ESI-fonds wordt verleend (artikel 46, lid 2, onder a), van Verordening (EU)
nr. 1303/2013)
1. Prioritaire assen of maatregelen ter ondersteuning van het financieringsinstrument, inclusief
dakfonds, uit hoofde van het ESI-fondsprogramma
1.1. Prioritaire as ter ondersteuning van het financieringsinstrument 1 - Versterken van
krachtens het ESI-fondsprogramma
onderzoek, technologische
ontwikkeling en innovatie
2. Naam van het (de) ESI-fonds(en) ter ondersteuning van het EFRO
financieringsinstrument in het kader van de prioritaire as of maatregel
3. Thematische doelstelling(en) als bedoeld in artikel 9, eerste alinea, 01 - Versterking van
van
Verordening
(EU)
nr. 1303/2013
die
door
het onderzoek, technologische
financieringsinstrument wordt/worden ondersteund
ontwikkeling en innovatie
3.1. Bedrag uit ESI-fondsen dat in financieringsovereenkomsten van de
in veld 3 gekozen thematische doelstelling is vastgelegd (facultatief)
4. andere ESI-fondsprogramma's die een bijdrage aan het financieringsinstrument leveren
4.1. CCI-nummer van elk ander ESI-fondsprogramma dat bijdragen aan 2014NL16RFOP002
het financieringsinstrument levert
30. Datum van voltooiing van de ex-antebeoordeling
21-mei-2015
31. Selectie van de instanties die financieringsinstrumenten uitvoeren
31.1. Is de selectie- of aanwijzingsprocedure reeds van start gegaan
Ja
II. Beschrijving van het financieringsinstrument en de uitvoeringsregelingen (artikel 46, lid 2,
onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
5. Naam van het financieringsinstrument
IQe: Fondsuitbreiding
InnovationQuarter fonds
6. Officieel adres/vestigingsplaats van het financieringsinstrument Prinses Margrietplantsoen
(naam van het land en de stad)
32, 2595 BR Den Haag
7. Uitvoeringsregelingen
7.1. Op EU-niveau ingestelde financieringsinstrumenten onder direct of
Nee
indirect beheer van de Commissie, als bedoeld in artikel 38, lid 1,
onder a), van Verordening (EU) nr. 1303/2013, dat met bijdragen uit
ESI-fondsprogramma's wordt ondersteund
7.1.1. Naam van het financieringsinstrument op EU-niveau
7.2. Op nationaal, regionaal, transnationaal of grensoverschrijdend Investering in het kapitaal
niveau ingesteld financieringsinstrument, beheerd door of onder van bestaande
verantwoordelijkheid van de managementautoriteit, als bedoeld in rechtspersonen of nieuw
artikel 38, lid 1, onder b), dat met bijdragen uit een ESI- opgerichte rechtspersonen
fondsprogramma wordt ondersteund overeenkomstig artikel 38, lid 4,
onder a), b) en c), van Verordening (EU) nr. 1303/2013
7.3. Financial instrument combining financial contribution from MA
with EIB financial products under European Fund for Strategic
Investment in accordance with Article 39a, referred to in Article
38(1)(c)
8. Soort financieringsinstrument
Specifiek fonds
8.1.
Op
maat
gesneden
financieringsinstrumenten
of
Maatwerk
financieringsinstrumenten die voldoen aan standaardbepalingen en
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-voorwaarden d.w.z. "kant-en-klare instrumenten"
9. Soort product dat door het financieringsinstrument wordt geleverd: leningen, microleningen,
garanties, investeringen in de vorm van aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal, ander
financieel product of andere steun in combinatie met het financieringsinstrument krachtens
artikel 37, lid 7, van Verordening (EU) nr. 1303/2013
9.0.1. Leningen (≥ 25 000 EUR)
Ja
9.0.2. Microleningen (< 25 000 EUR en verstrekt aan microNee
ondernemingen) volgens SEC/2011/1134 definitief
9.0.3. Garanties
Nee
9.0.4. Aandelenkapitaal
Nee
9.0.5. Quasiaandelenkapitaal
Nee
9.0.6. Andere financiële producten
Nee
9.0.7. Andere steun in combinatie met een financieringsinstrument
Nee
9.1. Beschrijving van het andere financiële product
9.2. Andere steun in combinatie met het financieringsinstrument:
subsidie, rentesubsidie of subsidie voor garantievergoedingen krachtens
artikel 37, lid 7, van Verordening (EU) nr. 1303/2013
10. Rechtsvorm van het financieringsinstrument krachtens artikel 38, lid Afzonderlijk financieel
6, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen voor de in artikel 38, lid geheel
4, onder b), bedoelde financieringsinstrumenten): namens de
managementautoriteit geopende fiduciaire rekening op naam van de
uitvoerende instantie, of afzonderlijk financieel geheel binnen een
financiële instelling
III. Vermelding van de in artikel 38, lid 1, onder a), en lid 4, onder a), b) en c), van Verordening
(EU) nr. 1303/2013 bedoelde instantie die het financieringsinstrument uitvoert, alsook de in
artikel 38, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 bedoelde financiële intermediairs
(artikel 46, lid 2, onder c), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
11. Instantie die het financieringsinstrument uitvoert
11.1. Soort uitvoerende instantie krachtens artikel 38, lid 4, van Een publiek- of
Verordening (EU) nr. 1303/2013 (a) een bestaand of nieuw opgericht privaatrechtelijke instantie
rechtspersoon belast met de uitvoering van financieringsinstrumenten;
(b) een instantie belast met de uitvoeringstaak of (c) een
managementautoriteit die rechtstreeks een uitvoeringstaak verricht
(alleen wat betreft leningen en garanties)
11.1.1. Naam van de instantie die het financieringsinstrument uitvoert
Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij
InnovationQuarter B.V.
11.1.2. Officieel adres/vestigingsplaats (land en stad) van de instantie
die het financieringsinstrument uitvoert
12. Procedure voor de selectie van de instantie die het Interne gunning
financieringsinstrument uitvoert: gunning van een overheidsopdracht;
andere procedure
12.1. Beschrijving van de andere procedure voor de selectie van de
instantie die het financieringsinstrument uitvoert
13. Datum van ondertekening van de financieringsovereenkomst met de
17-jan-2017
instantie die het financieringsinstrument uitvoert
IV. Naar prioriteit of maatregel uitgesplitst totaalbedrag aan programmabijdragen dat aan het
financieringsinstrument is betaald en gemaakte beheerskosten of betaalde beheersvergoedingen
(artikel 46, lid 2, onder d) en e), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
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14.
Totaalbedrag
aan
programmabijdragen
dat
in
de
51.140.000,00
financieringsovereenkomst is vastgelegd (in EUR)
14.1. waarvan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR)
14.300.000,00
14.1.1. waarvan EFRO (in EUR) (facultatief)
14.300.000,00
14.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR) (facultatief)
0,00
14.1.3. waarvan ESF (in EUR) (facultatief)
0,00
14.1.4. waarvan Elfpo (in EUR) (facultatief)
0,00
14.1.5. waarvan EFMZV (in EUR) (facultatief)
0,00
15. Totaalbedrag aan programmabijdragen betaald aan het
3.000.000,00
financieringsinstrument (in EUR)
15.1. waarvan bedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR)
0,00
15.1.1. waarvan EFRO (in EUR)
0,00
15.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR)
0,00
15.1.3. waarvan ESF (in EUR)
0,00
15.1.4. waarvan Elfpo (in EUR)
0,00
15.1.5. waarvan EFMZV (in EUR)
0,00
15.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale medefinanciering (in EUR)
3.000.000,00
15.2.1. waarvan het totaalbedrag aan nationale overheidsfinanciering (in
3.000.000,00
EUR)
15.2.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale particuliere financiering
0,00
(in EUR)
16. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat in het kader van het
0,00
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI - Youth Employment
Initiative) aan het financieringsinstrument is betaald (in EUR)
17. Totaalbedrag aan beheerskosten en -vergoedingen dat is betaald uit
15.886,00
programmabijdragen (in EUR)
17.1. waarvan basisvergoeding (in EUR)
0,00
17.2. waarvan prestatiegerelateerde vergoeding (in EUR)
15.886,00
18. Gekapitaliseerde beheerskosten of -vergoedingen krachtens
artikel 42, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen relevant
voor het eindverslag) (in EUR)
19.
Gekapitaliseerde
rentesubsidies
of
subsidies
voor
garantievergoedingen krachtens artikel 42, lid 1, onder c), van
Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen relevant voor het eindverslag)
(in EUR)
20. Bedrag aan programmabijdragen voor vervolginvesteringen in
eindontvangers krachtens artikel 42, lid 3, van Verordening (EU)
nr. 1303/2013 (alleen relevant voor het eindverslag) (in EUR)
21. Bijdragen in de vorm van grond en/of onroerend goed aan het
financieringsinstrument krachtens artikel 37, lid 10, van Verordening
(EU) nr. 1303/2013 (alleen relevant voor het eindverslag) (in EUR)
V. Naar ESI-fondsprogramma en prioriteit of maatregel uitgesplitst totaalbedrag van de steun
die door het financieringsinstrument aan de eindontvangers of ten gunste van de eindontvangers
is betaald of in garantiecontracten is vastgelegd voor investeringen in eindontvangers (artikel 46,
lid 2, onder e), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
22. Naam van het financiële product aangeboden door het Participatiefonds
financieringsinstrument
Innovation Quarter
22.1.
Soort
financieel
product
aangeboden
door
het Lening
financieringsinstrument
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24. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat is vastgelegd in deze
2.000.000,00
lening, garantie, aandelenkapitaal, quasiaandelenkapitaal of andere
contracten betreffende financiële producten met eindontvangers (in
EUR)
24.1. waarvan totaalbedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR)
523.810,00
25. Totaalbedrag aan programmabijdragen betaald aan eindontvangers
2.000.000,00
via deze lening, microleningen, aandelenkapitaal of andere producten of,
in het geval van een garantie, vastgelegd voor leningen betaald aan
eindontvangers, per product (in EUR)
25.1. waarvan totaalbedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR)
523.810,00
25.1.1. waarvan EFRO (in EUR)
523.810,00
25.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR)
0,00
25.1.3. waarvan ESF (in EUR)
0,00
25.1.4. waarvan Elfpo (in EUR)
0,00
25.1.5. waarvan EFMZV (in EUR)
0,00
25.2. waarvan totaalbedrag aan nationale publieke medefinanciering (in
109.890,00
EUR)
25.3. waarvan totaalbedrag aan nationale private medefinanciering (in
1.366.300,00
EUR)
27. Aantal met eindontvangers gesloten contracten betreffende
1
leningen/garanties/aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal/andere
financiële producten, per product
28. Aantal in eindontvangers gedane investeringen in de vorm van een
1
lening/garantie/aandelenkapitaal
of
quasiaandelenkapitaal/ander
financieel product, per product
29. Aantal door het financiële product ondersteunde eindontvangers
1
29.1. waarvan grote ondernemingen
29.2. waarvan kmo's
1
29.2.1. waarvan micro-ondernemingen
29.3. waarvan natuurlijke personen
29.4. waarvan andere soort ondersteunde eindontvangers
29.4.1. beschrijving van andere soort ondersteunde eindontvangers
VI. De prestaties van het financieringsinstrument, met inbegrip van vooruitgang bij het opzetten
daarvan en bij de selectie van de instanties voor de uitvoering van het financieringsinstrument
(met inbegrip van de instantie die het dakfonds uitvoert) (artikel 46, lid 2, onder f), van
Verordening (EU) nr. 1303/2013)
32. Informatie over de vraag of het financieringsinstrument aan het eind
Ja
van het verslagjaar nog steeds operationeel was
32.1. Indien het financieringsinstrument niet operationeel was aan het
eind van het verslagjaar, datum van de afronding
33. Totale aantal niet-terugbetaalde uitgekeerde leningen of totale aantal
0
verstrekte en als gevolg van de wanbetaling opgeëiste garanties
34. Totaalbedrag aan niet-terugbetaalde uitgekeerde leningen (in EUR)
0,00
of totaalbedrag dat is vastgelegd voor verstrekte en als gevolg van
wanbetaling opgeëiste garanties (in EUR)
VII. Rente en andere voordelen als gevolg van steun uit de ESI-fondsen aan het
financieringsinstrument,
programmamiddelen
die
zijn
terugbetaald
aan
het
financieringsinstrument uit investeringen zoals bedoeld in de artikelen 43 en 44, en de waarde
van beleggingen in aandelen met betrekking tot voorgaande jaren (artikel 46, lid 2, onder g) en
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i), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
35. Rente en andere voordelen als gevolg van betalingen uit ESI0,00
fondsen aan het financieringsinstrument (in EUR)
36. Vóór het eind van het verslagjaar aan het financieringsinstrument
0,00
terugbetaalde bedragen die toe te schrijven zijn aan steun uit ESIfondsen (in EUR)
36.1. waarvan terugbetalingen van kapitaal (in EUR)
0,00
36.2. waarvan voordelen, andere inkomsten en opbrengsten (in EUR)
0,00
37.
Bedrag
aan
hergebruikte
middelen
die
aan
het
0,00
financieringsinstrument zijn terugbetaald en aan ESI-fondsen toe te
schrijven zijn
37.1. waarvan bedragen die zijn betaald voor preferentiële beloning van
0,00
private investeerders die volgens de regels van de markteconomie
werken, en die corresponderende middelen stellen tegenover de steun uit
de ESI-fondsen aan het financieringsinstrument of mede-investeren op
het niveau van de eindontvanger (in EUR)
37.2. waarvan bedragen die zijn betaald voor de vergoeding van
0,00
gemaakte beheerskosten en de betaling van beheersvergoedingen van
het financieringsinstrument (in EUR)
37.3. out of which amounts to cover losses in the nominal amount of the
ESI Funds contribution to the financial instrument resulting from
negative interest, if such losses occur despite active treasury
management by the bodies implementing financial instruments (in EUR)
40. Waarde van investeringen en deelnemingen in aandelenkapitaal (in
0,00
EUR)
VIII. Voortgang met het bewerkstelligen van het verwachte hefboomeffect van de door het
financieringsinstrument gedane investeringen en waarde van de investeringen en deelnemingen
(artikel 46, lid 2, onder h), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
38. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat door het
financieringsinstrument is bijeengebracht (in EUR)
38.1. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat is
36.840.000,00
vastgelegd in de financieringsovereenkomst met de instantie die het
financieringsinstrument uitvoert (in EUR)
38.1A. Contributions under EIB financial product committed in the
funding agreement with the body implementing the financial instrument
(only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)
38.2. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat aan
0,00
het financieringsinstrument is betaald (in EUR)
38.2.1. waarvan publieke bijdragen (EUR)
0,00
38.2.2. waarvan private bijdragen (EUR)
0,00
38.2A. Contribution under EIB financial product paid to FI (only for the
instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)
38.3. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat op
1.476.190,48
het niveau van de eindontvangers beschikbaar is gesteld (in EUR)
38.3.1. waarvan publieke bijdragen (EUR)
109.890,11
38.3.2. waarvan private bijdragen (EUR)
1.366.300,37
39.
Verwacht
en
bewerkstelligd
hefboomeffect,
onder
verwijzing
naar
de
financieringsovereenkomst
39.1. Verwacht hefboomeffect voor lening/garantie/investering in de
1,72
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vorm van aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal/ander financieel
product, onder verwijzing naar de financieringsovereenkomst, per
product
39.2 Bewerkstelligd hefboomeffect aan het eind van het verslagjaar voor
3,80
lening/garantie/investering in de vorm van aandelenkapitaal of
quasiaandelenkapitaal/ander financieel product, per product
39.3. Investeringen beschikbaar gesteld door financieringsinstrumenten
van de ESI-fondsen voor lening/garantie/aandelenkapitaal of
quasiaandelenkapitaal, per product (facultatief)
IX. Bijdrage van het financieringsinstrument tot de verwezenlijking van de indicatoren van de
prioriteit of de maatregel (artikel 46, lid 2, onder j), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
CO01 - Productieve
financieringsinstrument bijdraagt
investering: Aantal
ondernemingen dat steun
ontvangt
41.1. Streefwaarde van de outputindicator
40,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van
0,00
de streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
CO03 - Productieve
financieringsinstrument bijdraagt
investering: Aantal
ondernemingen dat andere
financiële steun dan
subsidies ontvangt
41.1. Streefwaarde van de outputindicator
40,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van
0,00
de streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
CO07 - Productieve
financieringsinstrument bijdraagt
investering: Particuliere
investeringen die zijn
afgestemd op
overheidssteun voor
ondernemingen (nietsubsidies)
41.1. Streefwaarde van de outputindicator
23.840.000,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van
0,00
de streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
CO29 - Onderzoek,
financieringsinstrument bijdraagt
innovatie: Aantal
ondersteunde
ondernemingen om voor
het bedrijf nieuwe
producten te introduceren
41.1. Streefwaarde van de outputindicator
40,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van
0,00
de streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
CO28 - Onderzoek,
financieringsinstrument bijdraagt
innovatie: Aantal
ondersteunde
ondernemingen om nieuw
op de markt producten te
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41.1. Streefwaarde van de outputindicator
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van
de streefwaarde van de outputindicator

introduceren
40,00
0,00

I. Vaststelling van het programma en van de prioriteit of maatregel op grond waarvan de steun
uit het ESI-fonds wordt verleend (artikel 46, lid 2, onder a), van Verordening (EU)
nr. 1303/2013)
1. Prioritaire assen of maatregelen ter ondersteuning van het financieringsinstrument, inclusief
dakfonds, uit hoofde van het ESI-fondsprogramma
1.1. Prioritaire as ter ondersteuning van het financieringsinstrument 1 - Versterken van
krachtens het ESI-fondsprogramma
onderzoek,
technologische
ontwikkeling en
innovatie
2. Naam van het (de) ESI-fonds(en) ter ondersteuning van het EFRO
financieringsinstrument in het kader van de prioritaire as of maatregel
3. Thematische doelstelling(en) als bedoeld in artikel 9, eerste alinea, 01 - Versterking van
van
Verordening
(EU)
nr. 1303/2013
die
door
het onderzoek,
financieringsinstrument wordt/worden ondersteund
technologische
ontwikkeling en
innovatie
3.1. Bedrag uit ESI-fondsen dat in financieringsovereenkomsten van de in
veld 3 gekozen thematische doelstelling is vastgelegd (facultatief)
4. andere ESI-fondsprogramma's die een bijdrage aan het financieringsinstrument leveren
4.1. CCI-nummer van elk ander ESI-fondsprogramma dat bijdragen aan 2014NL16RFOP002
het financieringsinstrument levert
30. Datum van voltooiing van de ex-antebeoordeling
21-mei-2015
31. Selectie van de instanties die financieringsinstrumenten uitvoeren
31.1. Is de selectie- of aanwijzingsprocedure reeds van start gegaan
Ja
II. Beschrijving van het financieringsinstrument en de uitvoeringsregelingen (artikel 46, lid 2,
onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
5. Naam van het financieringsinstrument
UNIIQ: Proof of
concept fonds voor
Zuid-Holland
6. Officieel adres/vestigingsplaats van het financieringsinstrument (naam Prinses
van het land en de stad)
Margrietplantsoen 32,
2595 BR Den Haag
7. Uitvoeringsregelingen
7.1. Op EU-niveau ingestelde financieringsinstrumenten onder direct of
Nee
indirect beheer van de Commissie, als bedoeld in artikel 38, lid 1,
onder a), van Verordening (EU) nr. 1303/2013, dat met bijdragen uit ESIfondsprogramma's wordt ondersteund
7.1.1. Naam van het financieringsinstrument op EU-niveau
7.2. Op nationaal, regionaal, transnationaal of grensoverschrijdend niveau Investering in het
ingesteld
financieringsinstrument,
beheerd
door
of
onder kapitaal van bestaande
verantwoordelijkheid van de managementautoriteit, als bedoeld in rechtspersonen of nieuw
artikel 38, lid 1, onder b), dat met bijdragen uit een ESI-fondsprogramma opgerichte
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wordt ondersteund overeenkomstig artikel 38, lid 4, onder a), b) en c), van rechtspersonen
Verordening (EU) nr. 1303/2013
7.3. Financial instrument combining financial contribution from MA with
EIB financial products under European Fund for Strategic Investment in
accordance with Article 39a, referred to in Article 38(1)(c)
8. Soort financieringsinstrument
Specifiek fonds
8.1.
Op
maat
gesneden
financieringsinstrumenten
of
Maatwerk
financieringsinstrumenten die voldoen aan standaardbepalingen en
-voorwaarden d.w.z. "kant-en-klare instrumenten"
9. Soort product dat door het financieringsinstrument wordt geleverd: leningen, microleningen,
garanties, investeringen in de vorm van aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal, ander
financieel product of andere steun in combinatie met het financieringsinstrument krachtens
artikel 37, lid 7, van Verordening (EU) nr. 1303/2013
9.0.1. Leningen (≥ 25 000 EUR)
Ja
9.0.2. Microleningen (< 25 000 EUR en verstrekt aan microNee
ondernemingen) volgens SEC/2011/1134 definitief
9.0.3. Garanties
Nee
9.0.4. Aandelenkapitaal
Nee
9.0.5. Quasiaandelenkapitaal
Nee
9.0.6. Andere financiële producten
Nee
9.0.7. Andere steun in combinatie met een financieringsinstrument
Nee
9.1. Beschrijving van het andere financiële product
9.2. Andere steun in combinatie met het financieringsinstrument: subsidie,
rentesubsidie of subsidie voor garantievergoedingen krachtens artikel 37,
lid 7, van Verordening (EU) nr. 1303/2013
10. Rechtsvorm van het financieringsinstrument krachtens artikel 38, lid 6, Afzonderlijk financieel
van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen voor de in artikel 38, lid 4, geheel
onder
b),
bedoelde
financieringsinstrumenten):
namens
de
managementautoriteit geopende fiduciaire rekening op naam van de
uitvoerende instantie, of afzonderlijk financieel geheel binnen een
financiële instelling
III. Vermelding van de in artikel 38, lid 1, onder a), en lid 4, onder a), b) en c), van Verordening
(EU) nr. 1303/2013 bedoelde instantie die het financieringsinstrument uitvoert, alsook de in
artikel 38, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 bedoelde financiële intermediairs
(artikel 46, lid 2, onder c), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
11. Instantie die het financieringsinstrument uitvoert
11.1. Soort uitvoerende instantie krachtens artikel 38, lid 4, van Een publiek- of
Verordening (EU) nr. 1303/2013 (a) een bestaand of nieuw opgericht privaatrechtelijke
rechtspersoon belast met de uitvoering van financieringsinstrumenten; (b) instantie
een instantie belast met de uitvoeringstaak of (c) een managementautoriteit
die rechtstreeks een uitvoeringstaak verricht (alleen wat betreft leningen
en garanties)
11.1.1. Naam van de instantie die het financieringsinstrument uitvoert
UNIIQ B.V.
11.1.2. Officieel adres/vestigingsplaats (land en stad) van de instantie die Prinses
het financieringsinstrument uitvoert
Margrietplantsoen 32,
2595 BR Den Haag
12. Procedure voor de selectie van de instantie die het Interne gunning
financieringsinstrument uitvoert: gunning van een overheidsopdracht;
andere procedure
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12.1. Beschrijving van de andere procedure voor de selectie van de
instantie die het financieringsinstrument uitvoert
13. Datum van ondertekening van de financieringsovereenkomst met de
12-dec-2016
instantie die het financieringsinstrument uitvoert
IV. Naar prioriteit of maatregel uitgesplitst totaalbedrag aan programmabijdragen dat aan het
financieringsinstrument is betaald en gemaakte beheerskosten of betaalde beheersvergoedingen
(artikel 46, lid 2, onder d) en e), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
14.
Totaalbedrag
aan
programmabijdragen
dat
in
de
22.000.000,00
financieringsovereenkomst is vastgelegd (in EUR)
14.1. waarvan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR)
6.000.000,00
14.1.1. waarvan EFRO (in EUR) (facultatief)
6.000.000,00
14.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR) (facultatief)
0,00
14.1.3. waarvan ESF (in EUR) (facultatief)
0,00
14.1.4. waarvan Elfpo (in EUR) (facultatief)
0,00
14.1.5. waarvan EFMZV (in EUR) (facultatief)
0,00
15. Totaalbedrag aan programmabijdragen betaald aan het
3.750.000,00
financieringsinstrument (in EUR)
15.1. waarvan bedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR)
1.500.000,00
15.1.1. waarvan EFRO (in EUR)
1.500.000,00
15.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR)
0,00
15.1.3. waarvan ESF (in EUR)
0,00
15.1.4. waarvan Elfpo (in EUR)
0,00
15.1.5. waarvan EFMZV (in EUR)
0,00
15.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale medefinanciering (in EUR)
2.250.000,00
15.2.1. waarvan het totaalbedrag aan nationale overheidsfinanciering (in
2.250.000,00
EUR)
15.2.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale particuliere financiering (in
0,00
EUR)
16. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat in het kader van het
0,00
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI - Youth Employment Initiative)
aan het financieringsinstrument is betaald (in EUR)
17. Totaalbedrag aan beheerskosten en -vergoedingen dat is betaald uit
28.973,00
programmabijdragen (in EUR)
17.1. waarvan basisvergoeding (in EUR)
28.143,00
17.2. waarvan prestatiegerelateerde vergoeding (in EUR)
830,00
18. Gekapitaliseerde beheerskosten of -vergoedingen krachtens artikel 42,
lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen relevant voor het
eindverslag) (in EUR)
19.
Gekapitaliseerde
rentesubsidies
of
subsidies
voor
garantievergoedingen krachtens artikel 42, lid 1, onder c), van
Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen relevant voor het eindverslag) (in
EUR)
20. Bedrag aan programmabijdragen voor vervolginvesteringen in
eindontvangers krachtens artikel 42, lid 3, van Verordening (EU)
nr. 1303/2013 (alleen relevant voor het eindverslag) (in EUR)
21. Bijdragen in de vorm van grond en/of onroerend goed aan het
financieringsinstrument krachtens artikel 37, lid 10, van Verordening (EU)
nr. 1303/2013 (alleen relevant voor het eindverslag) (in EUR)
V. Naar ESI-fondsprogramma en prioriteit of maatregel uitgesplitst totaalbedrag van de steun
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die door het financieringsinstrument aan de eindontvangers of ten gunste van de eindontvangers
is betaald of in garantiecontracten is vastgelegd voor investeringen in eindontvangers (artikel 46,
lid 2, onder e), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
22. Naam van het financiële product aangeboden door het UNIIQ: Proof of concept
financieringsinstrument
fonds voor Zuid-Holland
22.1.
Soort
financieel
product
aangeboden
door
het Lening
financieringsinstrument
24. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat is vastgelegd in deze
1.800.000,00
lening, garantie, aandelenkapitaal, quasiaandelenkapitaal of andere
contracten betreffende financiële producten met eindontvangers (in EUR)
24.1. waarvan totaalbedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR)
153.750,00
25. Totaalbedrag aan programmabijdragen betaald aan eindontvangers via
620.000,00
deze lening, microleningen, aandelenkapitaal of andere producten of, in
het geval van een garantie, vastgelegd voor leningen betaald aan
eindontvangers, per product (in EUR)
25.1. waarvan totaalbedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR)
153.750,00
25.1.1. waarvan EFRO (in EUR)
153.750,00
25.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR)
0,00
25.1.3. waarvan ESF (in EUR)
0,00
25.1.4. waarvan Elfpo (in EUR)
0,00
25.1.5. waarvan EFMZV (in EUR)
0,00
25.2. waarvan totaalbedrag aan nationale publieke medefinanciering (in
230.625,00
EUR)
25.3. waarvan totaalbedrag aan nationale private medefinanciering (in
235.625,00
EUR)
27. Aantal met eindontvangers gesloten contracten betreffende
5
leningen/garanties/aandelenkapitaal
of
quasiaandelenkapitaal/andere
financiële producten, per product
28. Aantal in eindontvangers gedane investeringen in de vorm van een
5
lening/garantie/aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal/ander financieel
product, per product
29. Aantal door het financiële product ondersteunde eindontvangers
5
29.1. waarvan grote ondernemingen
29.2. waarvan kmo's
5
29.2.1. waarvan micro-ondernemingen
29.3. waarvan natuurlijke personen
29.4. waarvan andere soort ondersteunde eindontvangers
29.4.1. beschrijving van andere soort ondersteunde eindontvangers
VI. De prestaties van het financieringsinstrument, met inbegrip van vooruitgang bij het opzetten
daarvan en bij de selectie van de instanties voor de uitvoering van het financieringsinstrument
(met inbegrip van de instantie die het dakfonds uitvoert) (artikel 46, lid 2, onder f), van
Verordening (EU) nr. 1303/2013)
32. Informatie over de vraag of het financieringsinstrument aan het eind
Ja
van het verslagjaar nog steeds operationeel was
32.1. Indien het financieringsinstrument niet operationeel was aan het eind
van het verslagjaar, datum van de afronding
33. Totale aantal niet-terugbetaalde uitgekeerde leningen of totale aantal
0
verstrekte en als gevolg van de wanbetaling opgeëiste garanties
34. Totaalbedrag aan niet-terugbetaalde uitgekeerde leningen (in EUR) of
0,00
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totaalbedrag dat is vastgelegd voor verstrekte en als gevolg van
wanbetaling opgeëiste garanties (in EUR)
VII. Rente en andere voordelen als gevolg van steun uit de ESI-fondsen aan het
financieringsinstrument,
programmamiddelen
die
zijn
terugbetaald
aan
het
financieringsinstrument uit investeringen zoals bedoeld in de artikelen 43 en 44, en de waarde
van beleggingen in aandelen met betrekking tot voorgaande jaren (artikel 46, lid 2, onder g) en
i), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
35. Rente en andere voordelen als gevolg van betalingen uit ESI-fondsen
0,00
aan het financieringsinstrument (in EUR)
36. Vóór het eind van het verslagjaar aan het financieringsinstrument
2.956,61
terugbetaalde bedragen die toe te schrijven zijn aan steun uit ESI-fondsen
(in EUR)
36.1. waarvan terugbetalingen van kapitaal (in EUR)
0,00
36.2. waarvan voordelen, andere inkomsten en opbrengsten (in EUR)
2.956,61
37. Bedrag aan hergebruikte middelen die aan het financieringsinstrument
0,00
zijn terugbetaald en aan ESI-fondsen toe te schrijven zijn
37.1. waarvan bedragen die zijn betaald voor preferentiële beloning van
0,00
private investeerders die volgens de regels van de markteconomie werken,
en die corresponderende middelen stellen tegenover de steun uit de ESIfondsen aan het financieringsinstrument of mede-investeren op het niveau
van de eindontvanger (in EUR)
37.2. waarvan bedragen die zijn betaald voor de vergoeding van gemaakte
0,00
beheerskosten en de betaling van beheersvergoedingen van het
financieringsinstrument (in EUR)
37.3. out of which amounts to cover losses in the nominal amount of the
ESI Funds contribution to the financial instrument resulting from negative
interest, if such losses occur despite active treasury management by the
bodies implementing financial instruments (in EUR)
40. Waarde van investeringen en deelnemingen in aandelenkapitaal (in
0,00
EUR)
VIII. Voortgang met het bewerkstelligen van het verwachte hefboomeffect van de door het
financieringsinstrument gedane investeringen en waarde van de investeringen en deelnemingen
(artikel 46, lid 2, onder h), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
38. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat door het
financieringsinstrument is bijeengebracht (in EUR)
38.1. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat is
16.000.000,00
vastgelegd in de financieringsovereenkomst met de instantie die het
financieringsinstrument uitvoert (in EUR)
38.1A. Contributions under EIB financial product committed in the
funding agreement with the body implementing the financial instrument
(only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)
38.2. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat aan
0,00
het financieringsinstrument is betaald (in EUR)
38.2.1. waarvan publieke bijdragen (EUR)
0,00
38.2.2. waarvan private bijdragen (EUR)
0,00
38.2A. Contribution under EIB financial product paid to FI (only for the
instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)
38.3. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat op het
466.250,00
niveau van de eindontvangers beschikbaar is gesteld (in EUR)
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38.3.1. waarvan publieke bijdragen (EUR)
230.625,00
38.3.2. waarvan private bijdragen (EUR)
235.625,00
39.
Verwacht
en
bewerkstelligd
hefboomeffect,
onder
verwijzing
naar
de
financieringsovereenkomst
39.1. Verwacht hefboomeffect voor lening/garantie/investering in de vorm
2,67
van aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal/ander financieel product,
onder verwijzing naar de financieringsovereenkomst, per product
39.2 Bewerkstelligd hefboomeffect aan het eind van het verslagjaar voor
4,00
lening/garantie/investering in de vorm van aandelenkapitaal of
quasiaandelenkapitaal/ander financieel product, per product
39.3. Investeringen beschikbaar gesteld door financieringsinstrumenten
van de ESI-fondsen voor lening/garantie/aandelenkapitaal of
quasiaandelenkapitaal, per product (facultatief)
IX. Bijdrage van het financieringsinstrument tot de verwezenlijking van de indicatoren van de
prioriteit of de maatregel (artikel 46, lid 2, onder j), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
CO07 - Productieve
financieringsinstrument bijdraagt
investering: Particuliere
investeringen die zijn
afgestemd op
overheidssteun voor
ondernemingen (nietsubsidies)
41.1. Streefwaarde van de outputindicator
6.000.000,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van
0,00
de streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
CO01 - Productieve
financieringsinstrument bijdraagt
investering: Aantal
ondernemingen dat
steun ontvangt
41.1. Streefwaarde van de outputindicator
125,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van
0,00
de streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
CO28 - Onderzoek,
financieringsinstrument bijdraagt
innovatie: Aantal
ondersteunde
ondernemingen om
nieuw op de markt
producten te
introduceren
41.1. Streefwaarde van de outputindicator
125,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van
0,00
de streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
CO04 - Productieve
financieringsinstrument bijdraagt
investering: Aantal
ondernemingen dat nietfinanciële steun
ontvangt
41.1. Streefwaarde van de outputindicator
125,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van
0,00
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de streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer
financieringsinstrument bijdraagt

en

naam)

waaraan

het

41.1. Streefwaarde van de outputindicator
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van
de streefwaarde van de outputindicator
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CO03 - Productieve
investering: Aantal
ondernemingen dat
andere financiële steun
dan subsidies ontvangt
125,00
0,00

NL

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
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.

NL

waaraan

niet

wordt

Genomen maatregelen

Uiterste
datum

Verantwoordelijke
organen

Maatregel
voltooid voor
uiterste datum

Aan
criteria
voldaan

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

Nee
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Verwachte
datum
voor
volledige
uitvoering
van
resterende
maatregelen

Commentaar

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.

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;
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;

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

Nee

Ja

Deze maatregel
is door de EC
ingetrokken.

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

Nee

Ja

Deze maatregel
is door de EC
ingetrokken.

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.
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Verwachte datum
voor
volledige
uitvoering
van
resterende
maatregelen

Commentaar

NL

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

58

/ 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

NL
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10.2.

Gezamenlijke actieplannen

De vorderingen bij de uitvoering van de verschillende fasen van de gezamenlijke actieplannen
Niet van Toepassing.
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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

62

Belangrijkste outputs en Totale
subsidiabele
uitgaven
die
resultaten
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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

1 - Versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Voor de prioriteit Innovatie geldt dat we qua committeringsgraad op het landelijk gemiddelde zitten en
duidelijk boven het Europese. Gecombineerd met de wens om de middelen ook wat over de
programmajaren te kunnen spreiden en de mooie projecten tot nu toe is er beslist geen reden tot zorg.
Eerder kan van een “gewenst” tempo worden gesproken.
Die projecten kunnen gekarakteriseerd worden als substantieel in grootte en bestaand uit een brede
samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen. Er is al snel sprake van vijf tot tien partners in een
innovatieproject, met uitschieters naar maar liefst 35 partners. Opvallend is ook dat – mede door de
strenge selectie op de business case - die projecten vrijwel zonder uitzonderling hoog scoren op
valoriserend vermogen. Het selectiemechanisme lijkt dus een positieve uitkomst te hebben voor op de
programmadoelstelling gerichte projecten.
Binnen de prioriteit zijn in totaal 27 projecten gecommitteerd. De gemiddelde projectgrootte hiervan is
€5,9 mln. en kent een gemiddelde EFRO-bijdrage van €1,6 mln. (26% interventie). Hiermee ligt de
gemiddelde projectgrootte boven die van Kansen voor West I (gemiddeld €4,8 mln., EFRO €1,5 mln. en
30% interventie). Er is al snel sprake van vijf tot tien partners in een innovatieproject, met uitschieters
naar maar liefst 35 partners.
Projecten kwalificeren zich vooral als cross-over, 89% kwalificeert als cross-over (dat is boven de in het
OP genoemde target van 80%), waarbij een fors aantal projecten 3 of meer sectoren raakt. HTSM en
Life Science, Energie en Food, of Water komen vaak voor. Opvallend is de inzet op het thema E-zorg en
Duurzame mobiliteit. De ICT speelt in bijna elk project een rol als faciliterende technologie. Projecten
kwalificeren zich vaak als proeftuin of Smart Field Lab, wat ook verklaart dat maar liefst 70% van alle
projecten een HTSM component heeft. Zoals Freshteq.NL, The Green Village, Dutch Optics Centre
(DOC), Duurzaamheidsfabriek: Smart Metrology en TIMA, LAB ACM voor composieten en VP Delta.
Een flink aantal van de door het ministerie van EZ erkende Smart Field Labs, is hierdoor mede dankzij
Kansen voor West mogelijk geworden.
De inzet op Investeringsvermogen loopt enigszins achter. De reden hiervoor is dat wat extra tijd nodig was
om nieuwe revolverende fondsen te ontwikkelen bij de Noordvleugelpartners, in 2017 wordt de start van
drie revolverende fondsen voor het noordelijk programmadeel verwacht alsmede een openstelling voor
toegang tot kapitaal in Rotterdam.
De eerste 17 voortgangsrapportages werden ingediend voor beoordeling door de programmabureaus.
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Totaal werd voor een bedrag van € 10.748.058,74 aan kosten ingediend. Het blijkt niet eenvoudig, in het
bijzonder voor nieuwkomers om aan de verantwoordingseisen te voldoen, ondanks de afspraken die
gemaakt worden bij het startgesprek. Vooral de periode voor het startgesprek zijn er vaak wel kosten
gemaakt, die niet geheel aan de verantwoordingseisen voldoen. Dat gaat over een lange periode. Ook zijn
er veel problemen rond het verkrijgen en opslaan van privacy gevoelige gegevens zoals salarisgegevens.
Gekoppeld aan het feit dat er niet bevoorschot wordt, is daarmee de periode voordat het MKB geld
ontvangt extra lang. We doen er alles aan deze te bekorten. Nadat de eerste betaling is gedaan en
voortgangsrapportages afgehandeld, is vaak sprake van een forse verbetering, ook in doorloopsnelheid.
Specifieke Doelstelling 1: Valorisatie.
De nadruk van de gecommitteerde projecten ligt, op basis van de RIS3, op het verkrijgen van een hoger
aandeel nieuwe of vernieuwde producten en diensten. In die projecten wordt kennis omgezet naar
economische waarde. Kenmerkend hiervoor zijn de vele projecten waarbij sprake is van samenwerking
tussen (MKB) bedrijven onderling en met kennisinstellingen. Een goed voorbeeld zijn de ontwikkeling en
het gebruik van proeftuinen, living labs en demonstratiesites die zorgen voor de koppeling tussen vraag
(eindgebruiker) en aanbod (bedrijven en kennisinstellingen). 21 projecten kwalificeren zich als proeftuin
met een redelijke variëteit aan TRL-levels met wel de nadruk op de proof of concept fasen. Gezien de
nadruk op de business case en valorisatie ligt de nadruk op de levels vanaf TRL 5. De call voor
proeftuinen van Zuid Holland heeft vijf projecten opgeleverd die allemaal als Smart Field Lab erkend zijn.
Dit zijn Freshteq.NL, The Green Village, Dutch Optics Centre (DOC), Duurzaamheidsfabriek: Smart
Metrology en TIMA, en VP Delta. Daarnaast is het smart field LAB ACM voor composieten in Marknesse
gehonoreerd. Er is daarnaast ook nog een aantal in behandeling. Een flink aantal van de door EZ erkende
Smart Field Labs, is mede dankzij Kansen voor West mogelijk geworden. De mate van innovativiteit is
hoog met een opvallende vertegenwoordiging van HTSM en ICT (zie figuur). Composieten, robotisering,
drones, en het internet for things zijn de trends in de technologische ontwikkeling. Opvallend is de
Zorg/Life Sciences, die opmerkelijk sterker meedoet dan in Kansen voor West I met projecten als Pontes+,
E-GGZ en Smart E-zorg. De creatieve sector blijft enigszins achter als we naar de topsectoren kijken,
evenals Logistiek en Chemie, die ook in Kansen voor West achterbleven. Duidelijk is de opkomst van de
Blue Economy, waarbij projecten met water tot allerlei nieuwe producten en diensten leiden. Ruim de
helft van de projecten heeft de vorm van een proeftuin, waarbij bedrijven, kennisinstellingen en
eindgebruikers rond een bepaald innovatiethema producten ontwikkelen en mark klaar maken en kennis
delen. Zie voor een volledig overzicht van alle lopende projecten:
http://www.kansenvoorwest2.nl/nl/projecten/
Opvallend is ook de reikwijdte van, die vrijwel de hele keten van innovatie dekt - van toegepast onderzoek
tot aan marktintroductie en procesinnovatie.
Specifieke Doelstelling 2: Investeringsvermogen.
De nadruk van de gecommitteerde projecten ligt, op basis van de RIS3, op het beschikbaar stellen van
financiële middelen voor innovatie. Om daarmee producten en processen te vernieuwen. Er is nog maar 1
project gecommitteerd in SD2, het kapitaalfonds van InnovationQuarter.
Daarbij gaat het om direct kapitaal zoals financieringsinstrumenten voor de fase na de start van de
onderneming en voor de commercialisering, of financiering van de groeifase om producten op de markt te
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brengen), of de toeleiding naar dat kapitaal. In 2016 zijn vanuit de twee fondsen.
De committering van de twee FI’s (InnovationQuarter fonds en Proof of concept fonds UNIIQ) in deze
prioriteit, past in het streven van het programma om meer gebruik te maken van (revolverende) fondsen
i.p.v. individuele projectsubsidies. Via UNIIQ is geïnvesteerd in jonge startups: Red Tulip Systems,
ADjuvo Motion, Varm, Andrupos, Leveon Grouip, Wolk, Semiotic Labs B.V., en Fibriant B.V.Er is veel
belangstelling voor beide fondsen.
Daarnaast zijn er nog drie revolverende fondsen voor Proof of Concept Financiering in voorbereiding
genomen in 2016, daarmee zou dan het hele programmagebied worden afgedekt.

Prioritaire as

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

Bij de prioriteit Koolstofarme economie is de laatste maanden van 2016 een voorzichtige opleving in
kwantiteit en kwaliteit van de aanvragen te zien. Het is opmerkelijk is dat deze prioriteit niet hoog scoort
op de indicatoren uit het prestatieraamwerk. Die waren vooral gebaseerd op uitrolprojecten en die zijn er
niet zoveel. Vooral veel vraagbundelingstrajecten werden er verwacht, maar daar blijft het aantal
aanvragen laag.
De committering loopt met vier projecten minder snel. Een van de redenen hiervoor is dat aanvragers
bezig zijn om samenwerkingsverbanden te ontwikkelen voor een gezamenlijke aanvraag. Zoals in de
Zuidvleugel waar gewerkt wordt aan de opzet van een Warmtefonds. Naar verwachting zullen in 2017
meer aanvragen worden ingediend. De projecten richten zich op SD3 verkleinen aandeel fossiele
brandstof. Voor SD4, het verlagen energiegebruik, dat zowel onder de gelabelde gelden als onder de GTI
valt, zijn nog geen projecten gecommitteerd in 2016.
Binnen de prioriteit zijn vier projecten gecommitteerd. De gemiddelde projectgrootte hiervan is €5,4 mln.
en kent een gemiddelde EFRO-bijdrage van €0,7 mln. (13% interventie).
Een eerste analyse leert dat er ruim voldoende aanbod is van andere middelen. De helft van deze prioriteit
is bovendien nog niet opengesteld (de Zuidvleugelpartners. Wel komen er aantrekkelijke projecten los op
het gebied van toepassingen van Smart Grids (regelsystemen om diverse vormen van energie optimaal te
gebruiken), hergebruik van warmte en zelfs een proeffabriek voor verwerken van Biomassa (Chaincraft).
Ook zijn er opnieuw twee mooie aardwarmte projecten gestart.
De twee gestarte geothermieprojecten (Waerdse circuit en Aardwarmte Luttelgeest) zijn beide een
voorbeeld van de beoogde doelstelling in het OP, om cross-overs van hernieuwbare energiebronnen in te
zetten om de achterstand in te lopen. Restwarmte, aardwarmte en koude worden slim gecombineerd. In
Smart energy grid wordt ook optimaal gestuurd op slimme inzet van restwarmte en andere energievormen.
Chaincraft zet in op hergebruik van biomassa, naast energie op duurzaam hergebruik. Er zijn nog geen
gecommitteerde projecten voor SD4 het verlagen van energiegebruik, dat valt onder investeringsprioriteit
4.c.Energie efficiëntie.
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Het prestatiekader loopt wat betreft het aantal gecommitteerde indicatoren achter op de prognose.
Geraamd is dat er meerder vraagbundelingstrajecten per project zouden worden gecommitteerd, dat blijkt
niet het geval. Voorzichtig is gehandeld met betrekking tot de investeringen voor energie-efficiency in de
bestaande bouw, uit oogpunt van het nog niet voldoen aan de ex-ante conditionaliteit (het actieplan voor
ratificering van de wetgeving rond labels). Verwacht wordt dat deze belemmering in 2017 is opgeheven.

Prioritaire as

3 - Bevorderen van werkgelegenheid en ondersteuning arbeidsmobiliteit

De voortgang van projecten in SD5 Arbeidspotentieel in prioriteit 3, is op gang gekomen. Er zijn in totaal
nu drie projecten gecommitteerd. De gemiddelde projectgrootte hiervan is €2,8 mln. en kent een
gemiddelde EFRO-bijdrage van €1,4 mln. (50% interventie).
Initieel bleken nogal wat aanvragen aanbodgericht te zijn i.p.v. vraaggericht, of kon geen goede
aansluiting bij de gebiedsfocus gemaakt worden. Aan aanvragers wordt meegegeven dat de
Grotestadsproblematiek een gerichte gebiedsoplossing vraagt, en niet alleen maar nieuw aanbod. Het moet
passen bij de vraag van bedrijven en de UP’s van de steden.
Inmiddels is er een behoorlijke verbeterslag geweest en de projectpijplijn is nu zelfs meer dan gevuld.
Het prestatiekader loopt wat betreft het aantal gecommitteerde indicatoren volgens de prognose, maar
gezien de geringe committering is goede monitoring in 2017 nodig.

Prioritaire as

4 - Bevorderen van sociale insluiting en bestrijding van armoede

Voor SD6 Vestigingsklimaat in prioriteit 4 zijn nu twee committeringen gedaan. De gemiddelde
projectgrootte hiervan is €2,4 mln. en kent een gemiddelde EFRO-bijdrage van €1,1 mln. (45%
interventie). Een van de projecten betreft de CLLD in Scheveningen. De voortgang is wisselend te
noemen. Wel hebben aanvragers contact met de verschillende stedelijke programmabureaus over
indiening van aanvragen. Omdat in Rotterdam en Den Haag is gekozen voor een inzet via fondsen, loopt
hier de committering nog achter. In de loop van 2017 wordt verwacht dat deze fondsen tot stand kunnen
worden gebracht, waarmee dan een groot deel van het beschikbare EFRO kan worden vastgelegd.
Het prestatiekader loopt wat betreft het aantal gecommitteerde indicatoren daarom nog wat achter op de
prognose. Omdat nog geen projecten zijn vastgesteld, konden nu ook nog niet hiervoor indicatoren
worden ingevuld. In 2017 zal monitoring plaatsvinden zodat de projecten die zijn gecommitteerd ook
daadwerkelijk worden afgerond, zodat de indicatoren ook kunnen worden gerealiseerd.
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Prioritaire as

5 - Technische Bijstand

De uitvoering van de technische bijstand loopt goed. De uitvoering van het programma gebeurt door de
managementautoriteit (gemeente Rotterdam), in nauwe samenwerking met de provincie Flevoland voor
het West-Regio deel. De G-4 steden Amsterdam, Den Haag en Utrecht doen de uitvoering van de GTI’s
als bemiddelende instantie. De gelabelde gelden van de G-4 steden worden door het programmabureau
West-Regio behandeld. Aanvragers en begunstigden worden geadviseerd t.a.v. hun projecten door de
provinciale steunpunten (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland), en de G-4 steden. De
programmabureaus adviseren en faciliteren projectaanvragers en begunstigden en controleren de
voortgang en rechtmatigheid van de projecten. De doelstellingen die binnen deze prioritaire as worden
voorgesteld zullen worden behaald.

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)
Binnen de vereisten van de openstellingen wordt getoetst dat de specifieke acties die worden gehonoreerd
niet in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel zoals in art. 7 Vo (EU) nr. 1303/ 2013) opgenomen. In de
projectplannen van de ingediende projecten wordt tevens expliciet een hoofdstuk opgenomen over deze
grondbeginselen. Op basis hiervan kan de toets worden uitgevoerd en kan worden geconcludeerd dat de
acties niet in strijd zijn met de genoemde beginselen. Daarnaast is allerlei wetgeving in Nederland al
gericht op deze beginselen.

11.3. Duurzame ontwikkeling (artikelen 50, lid 4 en 111, lid 4, tweede alinea, onder f), van
Verordening (EU) nr. 1303/2013)
Binnen de selectiecriteria voor de projecten is een criterium opgenomen dat expliciet toetst aan ‘duurzame
ontwikkeling’. In de projectplannen worden de indieners gevraagd om een hoofdstuk op te nemen in
hoeverre zij aan duurzame ontwikkeling bijdragen. Expliciet wordt elk project door expertcommissies op
deze aspecten beoordeeld. Opvallend is de gerichtheid op energie efficiency en bij de technologische
innovatie valt de gerichtheid op duurzame oplossingen met CO2 besparing op.

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
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gebruikt (EUR)

programma (%)

2
Totaal

8.696.421,03
8.696.421,03

23,86%
4,58%

Vooral de projecten binnen prioriteit 2 koolstofarme economie, richten zich op doelstellingen op het
gebied van klimaatverandering. Deze projecten leveren allemaal een bijdrage aan de klimaatverandering.
Via het verkleinen van het aandeel fossiele brandstoffen (SD3), of het verlagen van het energiegebruik
(SD4). Daarnaast leveren ook projecten in met name prioriteit 1 een bijdrage leveren op het gebied van
klimaatverandering, ook de opleving van de “Blue Economy” is hierop gericht.

11.5. Rol van partners bij de uitvoering van het programma
De uitvoeringsstructuur is zodanig opgezet dat de stakeholders op vele momenten betrokken (kunnen)
zijn, of invloed hebben op de uitvoering van het programma. Deze momenten waren/zijn. Alle interactieve
startbijeenkomsten waar aanbevelingen door stakeholders of potentiele aanvragers werden behandeld.
Interactie van partners en stakeholders in de ontwikkeling van projectvoorstellen. Zeker bij triple-helix
model aanvragen, of aanvragen met meerdere partners, bij de tenders, en ook bij de openstelling van
budgetten. In DC en SAG en het Comité van toezicht zijn ook stakeholders vertegenwoordigd. Ook vanuit
deze gremia komen regelmatig aanbevelingen t.a.v. de uitvoering van het programma. Door de MA zijn
tot heden de volgende aanpassingen in de manier van uitvoering tot stand gekomen.
 Openstellingen
 Verbetering van toelichtingen
 Verantwoordingsgemak
Signalen van stakeholders worden regelmatig geanalyseerd en leiden waar nodig tot aanpassing van de
uitvoering. Voorbeelden hiervan zijn, beter onderbouwde rapportages van de deskundigencommissie,
promotie van de Quick scan procedure voor het vooraf toetsen van aanvragen, en advisering van MA/PB
bij projectontwikkeling.
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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
Het programma heeft conform artikel 56 van Vo. (EU) 1303/2013 en in samenspraak met de andere OP’s
in Nederland een evaluatieplan opgesteld, om de doeltreffendheid, doelmatigheid en het effect van het
programma te meten en te evalueren. In dit door het Comité van Toezicht vastgestelde evaluatieplan is
opgenomen dat het programma één tussentijdse evaluatie zal uitvoeren, bestaande uit meerdere
deelonderzoeken. Begin 2017 zijn de voorbereidende activiteiten voor de evaluatie gestart, de
daadwerkelijke evaluatie staat gepland voor 2018. Begin 2019 dient de evaluatie definitief te worden
gemaakt, waarna opvolging kan worden gegeven aan de uitkomsten van de evaluatie. Daarbij zal gezien
de staat van het programma een aantal aanbevelingen vooral ook effect hebben op de vormgeving van de
programma’s voor de periode 2020+, die juist in 2018 en 2019 zal worden opgestart.
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Status
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Name

Fund

Year of finalizing evaluation

Type of evaluation

Thematic objective
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Topic

Findings (in case of executed)

Follow up (in case of executed)
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12.2. De resultaten van de voorlichtings- en publiciteitsmaatregelen voor de fondsen die zijn
uitgevoerd in het kader van de communicatiestrategie
Strategie
De voorlichtings- en publiciteitsmaatregelen volgen de communicatiestrategie. Gebaseerd op drie pijlers:
we doen samen wat we samen kunnen doen, we respecteren onderlinge verschillen en, de boodschap gaat
(bijna) altijd via projecten. De volgende resultaten zijn daarin te benoemen.
Voorzitterschap EU koppelen aan de Kijkdagen
In de eerste helft van 2016 was Nederland voorzitter van de EU. Daarvoor ontstond de behoefte om
concreet te laten zien hoe Nederland omgaat met Europees geld en de effecten daarvan. Dit is opgepakt
door het ministerie van EZ en de MA’s van GO-Oost en Kansen voor West II. Samen hebben zij de
‘Kijkdagen’ georganiseerd als ‘side-event’ in het Europa paviljoen in Amsterdam. Op 15 mei werd dit
geopend als Boegbeeld voor het publiek. In het paviljoen werd ruimte gegeven aan een aantal EFROprojecten. Er kwamen ruim 2.000 bezoekers.
‘Smart Regions’ conferentie - Brussel 1-2 juni
De managementautoriteit en de provincie Zuid-Holland trokken in juni samen op tijdens de ‘Smart
Regions’ Conferentie in Brussel. In de gezamenlijke stand waren ook twee projecten aanwezig. Het MEC
uit Rotterdam met een VR-bril, en Audivers met een bijzondere hoofdtelefoon uit Lelystad. Zeker 100
conferentiegangers hebben de stand bezocht.
2e projectenboek Kansen voor West I
In december werd het 2e projectenboek Kansen voor West I op de website geplaatst. Hoewel dit boek gaat
over de resultaten van het vorige programma, is het een voorbeeld van een resultaat op basis de
communicatiestrategie. Alle partners hebben bijgedragen aan de totstandkoming. Het boek laat de
diversiteit van het programma zien, maar ook dat het de projecten zijn die laten zien hoe Europees geld
terecht komt. Per mail zijn de projecten, leden van het Comité, collega MA’s, bestuurders, (Euro)
parlementariërs, interne netwerken en overige stakeholders geïnformeerd.
Doorlopende activiteiten
Los van de bovenstaande hoogtepunten was er in 2016 vooral sprake van doorlopende activiteiten. Zoals
het op peil houden van de websites www.kansenvoorwest.nl, en www.europaomdehoek.nl. Deze website
werd in 2015 geheel vernieuwd en in 2016 dienden nog de nodige kinderziektes weggewerkt te worden.
Op www.kansenvoorwest.nl zijn alle projecten van het programma weergegeven. Maar is er ook allerlei
andere nuttige informatie voor aanvragers, begunstigden en stakeholders beschikbaar.
Ook aan de Kijkdagen wordt nog steeds geschaafd. De beslissing om vooral te focussen op de zgn.
Boegbeeldprojecten is een verstandige gebleken. Daarnaast ging de discussie over de vraag of de
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Kijkdagen vooral een activiteit van EFRO is, of dat de samenwerkende fondsen daar in gelijke mate voor
verantwoordelijk willen zijn. De fondsen hebben voor het laatste gekozen. Onder de samenwerkende
fondsen wordt verstaan, de fondsen die sinds 2007 in het nationale communicatienetwerk
vertegenwoordigd zijn: 4x EFRO, ESF, POP, INTERREG B/C, Vlaanderen-Nederland, DuitslandNederland, Euregio Maas Rijn, POP en EFMZV.
Ten slotte is in 2016 ook aan de orde geweest dat de coördinatie van zo’n groot landelijk evenement als de
Kijkdagen heel erg kwetsbaar is. Het kwam de afgelopen jaren steeds neer op de (vrijwillige) extra inzet
van één of twee fondsen, waarvan West steeds een van de twee was. In 2017 is dat deels ondervangen
door het eenmalig inhuren van een coördinator (SNN).
Nu blijkt dat het Weekend van de Wetenschap een vergelijkbaar evenement is, dat zich richt op een
vergelijkbare doelgroep. In tegenstelling tot onze Kijkdagen, heeft het Weekend van de Wetenschap het
hele jaar door een vaste bezetting die zich met dit evenement bezig houdt. In september zijn de eerste
verkennende gesprekken geweest om na te gaan of, en hoe samenwerking mogelijk is.
Voor 2017 staat een pilot gepland. Die ziet er nu al veelbelovend uit. Het blijkt namelijk dat een (flink)
aantal projecten dat al deelneemt aan het Weekend van de Wetenschap, door Europa betaald wordt.
Daarnaast zullen de fondsen nog enkele projecten extra voordragen. Het wordt dan lonend om de
projecten die met Europees geld betaald worden, als zodanig – ook publicitair - zichtbaar te maken. De
Kijkdagen en de Weekend van de Wetenschap komen daarmee in elkaars verlengde te liggen.
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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

NL

74

NL

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
De vier Geïntegreerde Territoriale Investeringen (GTI’s) in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht
zetten in op de mismatch en verdringing op de arbeidsmarkt (arbeidspotentieel), en verbetering van het
vestigingsklimaat met kwalitatief goede bedrijfs-/werklocaties. En er wordt aanvullend ingezet op
Innovatie en Koolstofarme economie. Tevens wordt samen met het ESF programma ingezet op
ontwikkeling van werkzoekende werklozen door scholing, opleiding en het ontwikkelen van toepasselijke
curricula. In Amsterdam, Den Haag en Utrecht worden de GTI’s uitgevoerd via een delegatie. In
Rotterdam ligt de uitvoering bij de MA.
Voor alle vier de GTI’s is een Uitvoeringsplan gemaakt. Dat is een gedetailleerde uitwerking van het OP
per stad waarin staat hoe aanvragen worden behandeld, wat de beschikbare middelen zijn, wat het lokaal
beleid is, en hoe de beoordeling gaat. Stedelijke Adviesgroepen (SAG) geven een inhoudelijk advies voor
projectaanvragen op basis van landelijk vastgestelde beoordelingscriteria.
De EFRO committering voor de GTI’s komt op gang. Per eind 2016 waren er zes projecten
gecommitteerd. Waarvan een in prioriteit 1 Innovatie, drie in prioriteit 3 Arbeidspotentieel en twee in
prioriteit 4 Vestiging. Voor het ESF zijn nog geen activiteiten gecommitteerd, maar verwacht wordt dat
deze in 2017 zullen starten.
De inzet op arbeidspotentieel is voor het EFRO een redelijk nieuwe manier van werken, vanwege de
sterkte sociale kant. Maar, het uitgangspunt – vraaggerichte opleiding – blijkt een juiste keuze te zijn. Het
blijkt ook goed mogelijk om die vraag te verbinden met een mogelijke ESF inzet. Hierdoor kan het één,
het ander versterken (synergie). Bijvoorbeeld door aandacht te geven aan extra begeleiding van
deelnemers die het niet helemaal redden. Het ontwikkelen van dit soort trajecten gebeurt nu op basis van
de EFRO aanvragen, in samenwerking tussen de EFRO programmabureaus en ESF vertegenwoordigers.
Ook de inzet op vestiging komt op gang. De steden Rotterdam en Den Haag zijn bezig om fondsen te
ontwikkelen voor deze prioritaire as. De aanvragen hiervoor worden in 2017 verwacht. Wel blijkt dat de
aanname dat financiering nodig zal zijn voor het ontwikkelen van aantrekkelijke vestiging, nu in 2016 is
gewijzigd. Het blijkt dat de private markt meer geïnteresseerd is in het financieren van projecten, vooral
door het einde van de economische crisis. In Amsterdam en Utrecht speelt dit onderwerp meer dan in
Rotterdam en Den Haag. Dit fenomeen heeft aandacht van de managementautoriteit en het kan een
mogelijke invloed hebben op de uitvoering van de GTI’s. In 2017 zal dit ook nadrukkelijk worden
gemonitord.
Voor de inzet van de GTI’s in de overige prioriteiten, geldt het zelfde als al eerder is geschreven. Ruime
aandacht voor prioriteit Innovatie, en een wat langzamer ontwikkeling van prioriteit Koolstofarme
economie. Voor de laatste geldt trouwens ook dat het ontwikkelen van fondsen een relatief lange
aanlooptijd vergt. Wel wordt verwacht dat alle doelstellingen voor de GTI’s zullen worden gehaald.
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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

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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EU-strategie voor het Oostzeegebied (EUSBSR)
EU-strategie voor het Donaugebied (EUSDR)
EU-strategie voor de Adriatisch-Ionische regio (EUSAIR)
EU-strategie voor het Alpengebied (EUSALP)
Strategie voor het Atlantische Zeegebied (ATLSBS)
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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.

NL

79

NL

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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Recentste validatieresultaten
Ernst

Code

Info

Bericht
Versie van het uitvoeringsverslag is gevalideerd

Waarschuwing

2.19

Financieringsinstrument [IQe: Fondsuitbreiding InnovationQuarter fonds]: De som [0,00] van alle bedragen voor Thematische doelstelling (3.1) moet gelijk zijn aan 14.1: 14.300.000,00

Waarschuwing

2.19

Financieringsinstrument [UNIIQ: Proof of concept fonds voor Zuid-Holland]: De som [0,00] van alle bedragen voor Thematische doelstelling (3.1) moet gelijk zijn aan 14.1: 6.000.000,00
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