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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

Het verslagjaar wordt gekenmerkt door de succesvolle voortzetting van het programma. In 2019 
werden 28 nieuwe projecten gecommitteerd. Hiermee komt het totaal aan lopende projecten uit op 117 
incl. technische bijstand. Daarmee werd 86% van het EFRO-budget vastgelegd en ruim 91% aan 
rijkscofinanciering. Mede door de hoge private bijdrage van de projecten (158%) en publieke bijdrage 
(94%) komt het totaal vastgelegde bedrag aan TSK uit op 108% van de geplande inzet van het OP. 
Hoewel het grootse deel van deze vastlegging nog geen realisatie betreft, kan wel worden gesteld dat 
de verwachte hefboom van het EFRO aanzienlijk hoger zal uitvallen t.a.v. de verwachting in het OP. 
In 2019 zijn 6 projecten vastgesteld, waardoor het totaal op 7 uit komt.

 

Deze resultaten zijn op basis van het in 2019 goedgekeurde OP 5.0. Op 12 december 2019 heeft de 
eerder aangekondigde programmawijziging plaatsgevonden, waarin de herallocatie van de 
prestatiereserve (6%) voor Koolstofarme economie (2) en Vestiging (4) zijn verwerkt. Voor een bedrag 
van €2.278.165 is prioriteit 2 verlaagd en is prioriteit 1 met hetzelfde bedrag verhoogd. Ditzelfde geldt 
voor herallocatie van middelen vanuit prioriteit 4 (verlaging) naar de prioriteit 3 voor  €1.222.249. Op 
partnerniveau verrekend in de inspanningsplafonds.

Het programma heeft een rijke variatie aan begunstigden: bedrijven, instellingen en in beperkte mate 
overheden. Het programma kent een grote diversiteit in activiteiten die worden uitgevoerd d.m.v. 
projectsubsidies, financiële instrumenten (FI’s), vier GTI’s, waarvan drie uitgevoerd door 
bemiddelende instanties, en een stedelijke lokale ontwikkelingsstrategie (CLLD).

 

Voor Innovatie is 90% van de beschikbare EFRO-middelen vastgelegd.   De verwachting is dat in 
2020 vrijwel alle middelen binnen Innovatie zullen worden beschikt.

Binnen Innovatie zijn door de MA t.b.v. landsdeel West twee kleinschalige stimuleringsregelingen 
opgezet en in uitvoering gebracht. De Inventarisatievouchers zijn bedoeld voor het MKB en worden 
verstrekt aan bedrijven uit de maakindustrie om de mogelijkheden van digitalisering te inventariseren. 
De Haalbaarheidsvouchers (MKB, Mid-cap onderneming) zijn bedoeld om mogelijkheden voor 
digitalisering op haalbaarheid te testen. Voor beide regelingen geldt dat deze een langzame start 
hebben gekend, maar de verwachting is dat voor beide regelingen eind 2020 het grootste deel van de 
beschikbare vouchers is weggezet.
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Voor Koolstofarme economie is de initiële achterstand minder geworden, mede door de committering 
van de financieringsinstrumenten (SOFIE en ED Den Haag) en de programmawijziging in 2019. Voor 
deze prioriteit moet nog ongeveer een derde van de beschikbare EFRO-middelen worden 
gecommitteerd. Door een ruime voorraad aan projecten in de technische toetszullen de beschikbare 
middelen naar verwachting grotendeels in 2020 kunnen worden gecommitteerd. Voor de 
subsidieregeling die in plaats van VVE-fonds komt is dit in 2021.

Het beeld voor de GTI’s is dat voor prioriteit Vestiging de committering in 2019 is gestegen naar 82% 
en er een ook goede committeringsgraad is voor prioriteit Arbeidspotentieel (92%). In de GTI’s is nog 
steeds een toenemende aandacht en “re- en up-skilling” te zien voor de beroepen van de toekomst. Het 
mismatchprobleem is eerder toegenomen, omdat er eenvoudig weg te weinig new skills for new jobs 
waren en nu vergroot door COVID-19.

De verwachting is dat in 2020 alle GTI-middelen kunnen worden uitgezet in projecten die uiterlijk 
begin 2021 zullen worden beschikt. Uitruil binnen de G4 tussen deze prioriteiten wordt als optie 
bekeken om aan de vraag te kunnen voldoen en de budgetten volledig te benutten, zo ook de 
mogelijkheden van flexibel schuiven binnen de CRII.

 

In 2019 werden, in navolging van de vier in 2018 gestarte tussentijdse evaluaties, de laatste twee 
evaluaties afgerond. Deze laatste twee evaluaties (GTI’s en Uitvoering) zijn in juni en in november aan 
het CvT voorgelegd.

Het programma kent naast de inzet van projectsubsidies ook een ruime plaats toe aan de inzet van 
Financieringsinstrumenten (11 FI’s) en daarmee de toegang tot kapitaal. Om vooral met leningen en 
deelnemingen in te zetten op valorisatie, koolstofarme economie en duurzame stedelijke ontwikkeling.

Het Utrechtse Healthy Urban Living MKB-fonds is in 2019 opgesplitst naar 3 aparte FI’s voor 
financiering innovatief MKB; Healty Urban Living Proof of conceptfonds (leningen, deelname) 
specifiek voor TRL-fase 4-6, Healthy Urban Living Accelorator Fonds (leningen, deelname en 
garanties) specifiek voor TRL-fase 7-9 en het Utrecht Health Seed Fund (leningen, deelname) een 
POC-fonds specifiek voor medical startups (UMC Holding BV.). Hiermee zijn er 11 lopende FI’s en 
dat ligt goed in lijn met de verwachting, mooie mix van subsidies en FI’s. De FI’s binnen Innovatie 
lopen goed (>100 financieringen aan MKB), SOFIE en ED (P2) iets trager gestart, maar voldoende in 
de pijplijn. Voor VVE en FRED geldt dat niet; VVE - voorbereiding herallocatie van de instrumenten 
(zie 6) en FRED heeft beperkte belangstelling, dit wordt geanalyseerd.

 

Ook in 2019 heeft het programma weer voldoende uitgaven gerealiseerd. Deze betaalaanvragen 
hiervoor werden door de Certificeringsautoriteit ingediend bij de EC. De uitgaven vallen binnen het 
geplande ritme van het OP en is voldaan aan N+3.
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Voornaamste resultaten per eind 2019

 De openstelling van het budget is nagenoeg voltooid. Alleen de provincie ZH heeft begin 2020 
nog een stimuleringsregeling opengesteld (€451.750) voor de Biobased Industrie. De totale 
budgetopenstelling van het programma bedroeg €182mln (99,9%).

 99,9% van de Innovatieprioriteit is opengesteld. Voor Innovatie blijft grote belangstelling. Er 
werden 24 projecten gecommitteerd, 2 projecten zijn vastgesteld. Er zijn nog 80 projecten in 
uitvoering. 49 projecten kregen een her-committering. In totaal werden 188 voorstellen 
ingediend, waarvan 128 unieke, 89 aanvragen werden afgewezen en 5 aanvragen in 
behandeling.

 100% van de prioriteit Koolstofarme economie is opengesteld. 2 projecten zijn vastgesteld, 
waarmee 11 projecten nog in uitvoering. 5 projecten kregen een her-committering. In totaal 
zijn er tot nu 41 projectvoorstellen ingediend (28 unieke), 21 aanvragen werden afgewezen of 
ingetrokken en 7 aanvragen in behandeling.

 100% van de prioriteit Arbeidspotentieel is opengesteld. Er werden 3 projecten gecommitteerd, 
waarmee 14 projecten nog in uitvoering. 1 project werd vastgesteld. Drie projecten kregen een 
her-committering. In totaal werden er 27 projectvoorstellen ingediend (24 unieke), 10 
aanvragen werden afgewezen of teruggetrokken en 2 aanvragen in behandeling.

 100% van de prioriteit Vestiging is opengesteld. Er werd 1 project gecommitteerd, waarmee 7 
projecten nog in uitvoering. 1 project is vastgesteld. 3 projecten kregen een her-committering. 
In totaal werden er 11 projectvoorstellen ingediend (10 unieke), 1 aanvraag werd afgewezen en 
2 aanvragen in behandeling.
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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 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
1 Versterken van onderzoek, 

technologische ontwikkeling en 
innovatie

In 2019 is ruim €23mln. EFRO (€70 mln. TSK) gecommitteerd - 24 projecten. Cumulatief is daarmee €104 mln. 
EFRO (€360 mln. TSK) vastgelegd - 83 projecten. Dat is 114% van de TSK en bijna 91% van het EFRO-budget 
P1 uit OP. De EFRO-interventie van 29% ligt lager dan het OP (37%). Hiermee creëert het EFRO een grotere 
hefboom dan opgenomen in het OP. 

In 2019 werden 5 nieuwe openstellingen gedaan, waarvan 2 openstellingen met Westbrede 
stimuleringsregelingen. 
Het gaat vrijwel allemaal om projecten met een sterke focus op valorisatie en met grotere consortia. De andere 
focus van innovatie ligt nog steeds bij vraag naar toegang tot Investeringsvermogen. Hiervoor zijn vrijwel alle 
middelen belegd in FI’s en voor het eind van 2023 zullen deze middelen moeten zijn ingezet voor de financiering 
van projecten. Op basis van de groeiende belangstelling voor deze FI’s lijkt dit ook te worden gerealiseerd. 
Conclusie is dat het, in de ex-ante, geconstateerde marktfalen nog steeds bestaat. 

High Tech Systemen en Materialen (HTSM) is de grootste topsector. Belangrijke reden is dat robots, sensoren, 
Internet of Things, 3D printing en steeds meer drones een grote impact hebben op innovatie in vele sectoren. De 
medische-en zorgsector en energiesector zijn sterk vertegenwoordigd betreft innovatievermogen. De inzet over de 
verschillende topsectoren is redelijk gelijk verdeeld.

In 2019 zijn 2 projecten vastgesteld. Dit waren XL 3D printer en Gesiflex. Bij die laatste was sprake van een 
faillissement. Bij 2 andere projecten is er een probleem met gebrek aan vraag. De overige projecten lopen goed. 
De 2 stimuleringsregelingen kennen na een langzame start een groeiende belangstelling. Totaal werd voor bijna 
€39 mln. aan kosten ingediend bij EC.

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

In 2019 zijn er geen projecten in deze prioriteit gecommitteerd. Cumulatief is er een bedrag van €22 mln. EFRO 
(€85 mln. TSK) gecommitteerd in 12 projecten. Hiermee is 99% van de TSK vastgelegd en 66% van het EFRO. 
Voor de laatste 1/3 van dit budget zijn een fors aantal projecten inmiddels door de deskundigencommissie met 
een positief advies en zullen binnenkort worden beschikt.
De EFRO-interventie van 26% ligt aanzienlijk lager dan die van het OP (40%), en daarmee creëert het EFRO een 
grotere hefboom dan aanvankelijk aangenomen. 
Er zijn twee projecten vastgesteld met een zeer succesvol resultaat. Eind 2019 waren alle budgetten in deze 
prioriteit opengesteld. Voor de lopende projecten werden geen grote problemen geconstateerd in 2019, een 
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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
vertraagd project is weer vlot getrokken. Totaal werd voor bijna €10 mln. aan kosten ingediend bij de EC.

3 Bevorderen van werkgelegenheid en 
ondersteuning arbeidsmobiliteit

In 2019 is bijna €1,6 mln. EFRO (€3,2 mln. TSK) gecommitteerd aan drie projecten. Cumulatief is er nu een 
bedrag van €13,7 mln. EFRO (€29 mln. TSK) gecommitteerd in 15 projecten. Hiermee is 97% van de TSK en 
92% van het EFRO vastgelegd. De EFRO-interventie van 47% komt redelijk overeen met die van het OP (50%). 

Binnen deze prioriteit zijn alleen individuele projecten gecommitteerd en geen FI’s. Er is 1 project vastgesteld. 
Het budget van deze prioriteit is vanaf de start van het programma geheel opengesteld. De committering in de 
prioriteit ligt goed op schema, in 2019 zijn de projecten TechGroundsWest in Amsterdam, Techniek Experience 
Center Utrecht en de Energieacademie in Den Haag gecommitteerd.
Er blijkt nog steeds een grote behoefte naar middelen voor investeringen in deze prioriteit. De projecten zetten in 
op brede nieuwe samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dit is van groot belang om 
structureel de mismatchproblematiek aan te kunnen pakken. Dit blijft ook de komende periode een groot 
probleem, waardoor onverminderde inzet hierop nodig is. Vanuit ESF is er hierop ook een goed aansluiting. Voor 
de lopende projecten werden geen grote problemen geconstateerd in 2019. Totaal werd voor een bedrag van €0,7 
mln. aan kosten ingediend bij de EC. 

4 Bevorderen van sociale insluiting en 
bestrijding van armoede

In 2019 is €1mln. EFRO (€1,8 mln TSK) gecommitteerd aan één project. Cumulatief is er nu een bedrag van €15 
mln. EFRO (€30 mln TSK) gecommitteerd in acht projecten. Hiermee is 83% van de TSK en 82% van het 
EFRO-budget vastgelegd. De EFRO-interventie van 49% komt nagenoeg overeen met die van het OP (50%). 

Binnen deze prioriteit is in 2019 één project gecommitteerd; Impuls Lage Weide. Het budget van deze prioriteit is 
volledig opengesteld. Voor de lopende projecten werden geen problemen geconstateerd in 2019, wel blijft de 
vraag naar financieringen binnen FRED nog erg achter. Na de programmawijziging en het benutten van de CRII 
zijn er voor de resterende middelen voldoende projecten in de pijplijn. Totaal werd voor een bedrag van bijna €1 
mln. aan kosten ingediend bij de EC. 

5 Technische Bijstand Voor de uitvoering werd voortgebouwd op de opgebouwde voorbereiding. In navolging van 2018 heeft de 
managementautoriteit in 2019 speciaal aandacht gegeven aan de mid-term evaluatie, gezamenlijk met de andere 
drie MA’s en het ministerie van EZK. Inzet werd gedaan voor de uitvoering/facilitering van de resterende twee 
evaluaties voor de GTI’s en de Uitvoering, welke in 2019 zijn opgeleverd. 

Voor de technische bijstand werden geen problemen geconstateerd in 2019. Op basis van de 
voortgangsrapportages werd voor een bedrag van €1.2 mln. aan kosten ingediend bij de EC.
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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



NL 11 NL

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

Prioritaire assen, uitgezonderd technische bijstand

Prioritaire as 1 - Versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
Investeringsprioriteit 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, alsook de bevordering van investeringen die nodig zijn ter versterking 
van de crisisresponscapaciteiten van de gezondheidsdiensten

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 Indicator Meeteenheid Regiocategorie Streefwaarde 
(2023) totaal

Streefwaarde 
(2023) mannen

Streefwaarde 
(2023) vrouwen

2019 Totaal 2019 
Mannen

2019 
Vrouwen

Opmerkingen

F CO01 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat steun ontvangt

Ondernemingen Meer 
ontwikkeld

1.124,00 5,00

S CO01 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat steun ontvangt

Ondernemingen Meer 
ontwikkeld

1.124,00 1.699,00 Deze indicator is een optelling van de 
indicatoren CO02, CO03 en CO04.

F CO02 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat subsidies ontvangt

Ondernemingen Meer 
ontwikkeld

205,00 5,00

S CO02 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat subsidies ontvangt

Ondernemingen Meer 
ontwikkeld

205,00 307,00

F CO03 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat andere financiële 
steun dan subsidies ontvangt

Ondernemingen Meer 
ontwikkeld

274,00 0,00 Bij het kleine aantal reeds vastgestelde 
projecten zijn geen projecten die scoren op 
deze indicatoren.

S CO03 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat andere financiële 
steun dan subsidies ontvangt

Ondernemingen Meer 
ontwikkeld

274,00 346,00

F CO04 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat niet-financiële steun 
ontvangt

Ondernemingen Meer 
ontwikkeld

645,00 0,00 Bij het kleine aantal reeds vastgestelde 
projecten zijn geen projecten die scoren op 
deze indicatoren.

S CO04 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat niet-financiële steun 
ontvangt

Ondernemingen Meer 
ontwikkeld

645,00 1.046,00 Deze is meer dan evenredig toegenomen dan 
vorig jaar vanwege 2 forse projecten voor 
toeleiding naar Kapitaal voor Utrechtse FI.

F CO06 Productieve investering: Particuliere 
investeringen die zijn afgestemd op 
overheidssteun voor ondernemingen 
(subsidies)

EUR Meer 
ontwikkeld

78.955.512,00 8.077.920,90 Private bijdrage binnen de vastgestelde 
projecten ( 2 projecten)

S CO06 Productieve investering: Particuliere 
investeringen die zijn afgestemd op 
overheidssteun voor ondernemingen 
(subsidies)

EUR Meer 
ontwikkeld

78.955.512,00 102.823.909,24 Het aandeel private financiering verloopt 
positiever dan verwacht.



NL 12 NL

(1) ID Indicator Meeteenheid Regiocategorie Streefwaarde 
(2023) totaal

Streefwaarde 
(2023) mannen

Streefwaarde 
(2023) vrouwen

2019 Totaal 2019 
Mannen

2019 
Vrouwen

Opmerkingen

F CO07 Productieve investering: Particuliere 
investeringen die zijn afgestemd op 
overheidssteun voor ondernemingen (niet-
subsidies)

EUR Meer 
ontwikkeld

44.300.000,00 0,00 Er zijn nog geen financieringsinstrumenten 
vastgesteld

S CO07 Productieve investering: Particuliere 
investeringen die zijn afgestemd op 
overheidssteun voor ondernemingen (niet-
subsidies)

EUR Meer 
ontwikkeld

44.300.000,00 40.023.333,00 Het aandeel private financiering verloopt 
positiever dan verwacht.

F CO26 Onderzoek, innovatie: Aantal 
ondernemingen dat samenwerkt met 
onderzoeksinstellingen

Ondernemingen Meer 
ontwikkeld

612,00 4,00

S CO26 Onderzoek, innovatie: Aantal 
ondernemingen dat samenwerkt met 
onderzoeksinstellingen

Ondernemingen Meer 
ontwikkeld

612,00 559,00 Betreft de door de projecten begrote 
aantallen.

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

EUR Meer 
ontwikkeld

98.855.512,00 8.077.920,90 De streefwaarde is een optelling van de 
vastgestelde waarden onder CO06 en CO07. 
CO07 = nu 0 dus waarde is gelijk aan CO06

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

EUR Meer 
ontwikkeld

98.855.512,00 142.847.242,24 Het aandeel private financiering verloopt 
positiever dan verwacht.

F CO28 Onderzoek, innovatie: Aantal 
ondersteunde ondernemingen om nieuw 
op de markt producten te introduceren

Ondernemingen Meer 
ontwikkeld

479,00 4,00

S CO28 Onderzoek, innovatie: Aantal 
ondersteunde ondernemingen om nieuw 
op de markt producten te introduceren

Ondernemingen Meer 
ontwikkeld

479,00 512,00 Betreft de door de projecten begrote 
aantallen. Deze zullen obv de realisatie nog 
verder dalen.

F CO29 Onderzoek, innovatie: Aantal 
ondersteunde ondernemingen om voor het 
bedrijf nieuwe producten te introduceren

Ondernemingen Meer 
ontwikkeld

479,00 2,00

S CO29 Onderzoek, innovatie: Aantal 
ondersteunde ondernemingen om voor het 
bedrijf nieuwe producten te introduceren

Ondernemingen Meer 
ontwikkeld

479,00 460,00 Betreft de door de projecten begrote 
aantallen. Deze zullen obv de realisatie nog 
verder dalen.

(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 2018 Totaal 2018 
Mannen

2018 
Vrouwen

2017 Totaal 2017 
Mannen

2017 
Vrouwen

2016 Totaal 2016 
Mannen

2016 
Vrouwen

F CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt 2,00 0,00 0,00
S CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt 1.164,00 942,00 536,00
F CO02 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt 2,00 0,00 0,00
S CO02 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt 234,00 141,00 123,00
F CO03 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere financiële steun dan 

subsidies ontvangt
0,00 0,00 0,00

S CO03 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere financiële steun dan 
subsidies ontvangt

279,00 190,00 167,00

F CO04 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt 0,00 0,00 0,00
S CO04 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt 651,00 611,00 246,00
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(1) ID Indicator 2018 Totaal 2018 
Mannen

2018 
Vrouwen

2017 Totaal 2017 
Mannen

2017 
Vrouwen

2016 Totaal 2016 
Mannen

2016 
Vrouwen

F CO06 Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op 
overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)

0,00 0,00 0,00

S CO06 Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op 
overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)

81.482.103,41 34.709.178,00 32.729.347,65

F CO07 Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op 
overheidssteun voor ondernemingen (niet-subsidies)

0,00 0,00 0,00

S CO07 Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op 
overheidssteun voor ondernemingen (niet-subsidies)

33.590.000,00 29.840.000,00 23.840.000,00

F CO26 Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat samenwerkt met 
onderzoeksinstellingen

2,00 0,00 0,00

S CO26 Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat samenwerkt met 
onderzoeksinstellingen

499,00 378,00 278,00

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

0,00 0,00 0,00

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

115.072.103,41 64.549.178,00 23.840.000,00

F CO28 Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om nieuw op de markt 
producten te introduceren

2,00 0,00 0,00

S CO28 Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om nieuw op de markt 
producten te introduceren

415,00 293,00 214,00

F CO29 Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om voor het bedrijf 
nieuwe producten te introduceren

0,00 0,00 0,00

S CO29 Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om voor het bedrijf 
nieuwe producten te introduceren

411,00 263,00 150,00

(1) ID Indicator 2015 Totaal 2015 Mannen 2015 Vrouwen 2014 Totaal 2014 Mannen 2014 Vrouwen
F CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt 0,00 0,00
S CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt 16,00 0,00
F CO02 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt 0,00 0,00
S CO02 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt 0,00 0,00
F CO03 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere financiële steun dan subsidies ontvangt 0,00 0,00
S CO03 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere financiële steun dan subsidies ontvangt 0,00 0,00
F CO04 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt 0,00 0,00
S CO04 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt 16,00 0,00
F CO06 Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies) 0,00 0,00
S CO06 Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies) 0,00 0,00
F CO07 Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (niet-subsidies) 0,00 0,00
S CO07 Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (niet-subsidies) 0,00 0,00
F CO26 Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen 0,00 0,00
S CO26 Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen 16,00 0,00
F CO27 Onderzoek, innovatie: Particuliere investeringen die gelijke tred houden met overheidssteun voor innovatie of O&O-projecten 0,00 0,00
S CO27 Onderzoek, innovatie: Particuliere investeringen die gelijke tred houden met overheidssteun voor innovatie of O&O-projecten 0,00 0,00
F CO28 Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om nieuw op de markt producten te introduceren 0,00 0,00
S CO28 Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om nieuw op de markt producten te introduceren 16,00 0,00
F CO29 Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om voor het bedrijf nieuwe producten te introduceren 0,00 0,00
S CO29 Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om voor het bedrijf nieuwe producten te introduceren 16,00 0,00
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Prioritaire as 1 - Versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
Investeringsprioriteit 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, alsook de bevordering van investeringen die nodig 
zijn ter versterking van de crisisresponscapaciteiten van de gezondheidsdiensten

Specifieke 
doelstelling

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 Uitgangswaarde Referentiejaar Streefwaarde 
voor 2023

2019 
Totaal

2019 
Kwalitatief

Opmerkingen

R.1 Aandeel innovatoren dat samenwerkt met andere bedrijven 
of kennisinstellingen op het gebied van innovatie

% Meer 
ontwikkeld

27,00 2014 30,00 De laatst bekende cijfers zijn van 2016. Dit 
wordt in 2020 geupdate met cijfers van 
2018

R.3 Aandeel van de omzet bij technologische innovatoren dat 
afkomstig is van een vernieuwd product of vernieuwde 
dienst

% Meer 
ontwikkeld

20,00 2014 22,00 De laatst bekende cijfers zijn van 2016. Dit 
wordt in 2020 geupdate met cijfers van 
2018

ID Indicator 2018 
Totaal

2018 
Kwalitatief

2017 
Totaal

2017 
Kwalitatief

2016 
Totaal

2016 
Kwalitatief

2015 
Totaal

2015 
Kwalitatief

R.1 Aandeel innovatoren dat samenwerkt met andere bedrijven of kennisinstellingen op het gebied 
van innovatie

22,00

R.3 Aandeel van de omzet bij technologische innovatoren dat afkomstig is van een vernieuwd 
product of vernieuwde dienst

23,00

ID Indicator 2014 Totaal 2014 Kwalitatief
R.1 Aandeel innovatoren dat samenwerkt met andere bedrijven of kennisinstellingen op het gebied van innovatie
R.3 Aandeel van de omzet bij technologische innovatoren dat afkomstig is van een vernieuwd product of vernieuwde dienst
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Prioritaire as 1 - Versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
Investeringsprioriteit 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, alsook de bevordering van investeringen die nodig 
zijn ter versterking van de crisisresponscapaciteiten van de gezondheidsdiensten

Specifieke 
doelstelling

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 Uitgangswaarde Referentiejaar Streefwaarde 
voor 2023

2019 
Totaal

2019 
Kwalitatief

Opmerkingen

1.1.4 Verschil tussen het jaarlijks aanbod en de 
vraag voor innovatiefinanciering voor het 
MKB in de RIS3 sectoren

mln. euro Meer 
ontwikkeld

100,00 2014 85,00 85,00 In 2020 zal een herhalingsmeting worden gedaan. Die zal 
dan in het volgende jaarverslag worden meegenomen.
Totaal geïnvesteerd in programmaperiode = 36.653.013
gap = 100 mln

vermindering gap is 100 mln - 
((36,653,013+(36,653,013/30%*70%) / 8 jaar > 100 mln - 
(122176710/8) = euro 84.727.911
Afgerond is dit 85

ID Indicator 2018 
Totaal

2018 
Kwalitatief

2017 
Totaal

2017 
Kwalitatief

2016 
Totaal

2016 
Kwalitatief

2015 
Totaal

2015 
Kwalitatief

1.1.4 Verschil tussen het jaarlijks aanbod en de vraag voor innovatiefinanciering voor het MKB in 
de RIS3 sectoren

84,60

ID Indicator 2014 Totaal 2014 Kwalitatief
1.1.4 Verschil tussen het jaarlijks aanbod en de vraag voor innovatiefinanciering voor het MKB in de RIS3 sectoren
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Prioritaire as 2 - Ondersteuning van de omschakeling naar een koolstofarme economie in alle sectoren
Investeringsprioriteit 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 Indicator Meeteenheid Regiocategorie Streefwaarde 
(2023) totaal

Streefwaarde 
(2023) mannen

Streefwaarde 
(2023) 

vrouwen

2019 Totaal 2019 
Mannen

2019 
Vrouwen

Opmerkingen

F CO01 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat steun 
ontvangt

Ondernemingen Meer 
ontwikkeld

43,00 10,00 Deze indicator is een optelling van de indicatoren 
CO02 en CO03 met vastgestelde projecten

S CO01 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat steun 
ontvangt

Ondernemingen Meer 
ontwikkeld

43,00 31,00 Deze indicator is een optelling van de indicatoren 
CO02 en CO03 met begrootte aantallen van de 
lopende projecten

F CO02 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat subsidies 
ontvangt

Ondernemingen Meer 
ontwikkeld

33,00 10,00 de waarden van deze indicatoren hebben betrekking 
op de aantallen van de vastgestelde projecten

S CO02 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat subsidies 
ontvangt

Ondernemingen Meer 
ontwikkeld

33,00 25,00 de waarden van deze indicatoren hebben betrekking 
op de begrootte aantallen van de lopende projecten

F CO03 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat andere 
financiële steun dan subsidies 
ontvangt

Ondernemingen Meer 
ontwikkeld

10,00 0,00 de waarden van deze indicatoren hebben betrekking 
op de aantallen van de vastgestelde projecten. Er zijn 
nog geen vastgestelde financieringsinstrumenten.

S CO03 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat andere 
financiële steun dan subsidies 
ontvangt

Ondernemingen Meer 
ontwikkeld

10,00 6,00 de waarden van deze indicatoren hebben betrekking 
op de begrootte aantallen van de lopende projecten

F CO06 Productieve investering: 
Particuliere investeringen die 
zijn afgestemd op overheidssteun 
voor ondernemingen (subsidies)

EUR Meer 
ontwikkeld

29.000.000,00 1.889.716,55 Betreft private investeringen van vastgestelde 
projecten

S CO06 Productieve investering: 
Particuliere investeringen die 
zijn afgestemd op overheidssteun 
voor ondernemingen (subsidies)

EUR Meer 
ontwikkeld

29.000.000,00 28.708.163,80 FI ED en SOFIE GTI vorig jaar verkeerd 
geclassificeerd. ED van CO06 naar CO07 en SOFIE 
GTI van SD4 naar SD3. Vandaar de andere bedragen 
tov vorig jaar.

F CO07 Productieve investering: 
Particuliere investeringen die 
zijn afgestemd op overheidssteun 
voor ondernemingen (niet-
subsidies)

EUR Meer 
ontwikkeld

8.905.000,00 0,00 Betreft private investeringen van vastgestelde 
financieringsinstrumenten, en die zijn er nog niet

S CO07 Productieve investering: 
Particuliere investeringen die 
zijn afgestemd op overheidssteun 
voor ondernemingen (niet-
subsidies)

EUR Meer 
ontwikkeld

8.905.000,00 8.075.000,00 De score van de private investeringen is hoger dan 
verwacht, maar is in het OP ook voorzichtig geraamd. 
Het betreft het begrote bedrag voor ED. Herindeling 
van fondsen onder SD3 (ED) en SD4 (VVE en 2x 
SOFIE) heeft geleidt tot een gewijzigde private 
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(1) ID Indicator Meeteenheid Regiocategorie Streefwaarde 
(2023) totaal

Streefwaarde 
(2023) mannen

Streefwaarde 
(2023) 

vrouwen

2019 Totaal 2019 
Mannen

2019 
Vrouwen

Opmerkingen

bijdrage onder 4a en 4c.
F CO30 Hernieuwbare energiebronnen: 

Extra capaciteit van 
hernieuwbare energieproductie

MW Meer 
ontwikkeld

162,00 42,06 De realisatie van vastgestelde projecten.

S CO30 Hernieuwbare energiebronnen: 
Extra capaciteit van 
hernieuwbare energieproductie

MW Meer 
ontwikkeld

162,00 98,55 Begrootte aantal van de lopende projecten

F 2.b Extra capaciteit aan restwarmte MW Meer 
ontwikkeld

45,00 6,04 De realisatie van vastgestelde projecten.

S 2.b Extra capaciteit aan restwarmte MW Meer 
ontwikkeld

45,00 12,89 Begrote aantal van de lopende projecten

F 2.c Aantal acties gericht op 
procesondersteuning, 
vraagbundeling en business case 
ontwikkeling voor hernieuwbare 
energie

Acties Meer 
ontwikkeld

21,00 3,00 De realisatie van vastgestelde projecten, dan wel met 
einddatum 31-12-2019.

S 2.c Aantal acties gericht op 
procesondersteuning, 
vraagbundeling en business case 
ontwikkeling voor hernieuwbare 
energie

Acties Meer 
ontwikkeld

21,00 17,00 Begrote aantal van de lopende projecten

F 2.d Aantal leningen en garanties 
gericht op het wegnemen van 
financieringsobstakels op het 
gebied van hernieuwbare energie

Leningen en garanties Meer 
ontwikkeld

18,00 1,00 De realisatie van vastgestelde projecten.

S 2.d Aantal leningen en garanties 
gericht op het wegnemen van 
financieringsobstakels op het 
gebied van hernieuwbare energie

Leningen en garanties Meer 
ontwikkeld

18,00 18,00 Begrote aantal van de lopende projecten

F 2.e Aantal stimuleringsprojecten 
gericht op investeringen in 
hernieuwbare energie

Stimuleringsprojecten Meer 
ontwikkeld

21,00 2,00 De realisatie van vastgestelde projecten.

S 2.e Aantal stimuleringsprojecten 
gericht op investeringen in 
hernieuwbare energie

Stimuleringsprojecten Meer 
ontwikkeld

21,00 17,00 Begrote aantal van de lopende projecten

(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 2018 Totaal 2018 
Mannen

2018 
Vrouwen

2017 Totaal 2017 
Mannen

2017 
Vrouwen

2016 Totaal 2016 
Mannen

2016 
Vrouwen

F CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt 0,00 0,00 0,00
S CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt 31,00 24,00 11,00
F CO02 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt 0,00 0,00 0,00
S CO02 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt 25,00 24,00 11,00
F CO03 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere financiële steun dan 

subsidies ontvangt
0,00 0,00 0,00

S CO03 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere financiële steun dan 
subsidies ontvangt

6,00 0,00 0,00
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(1) ID Indicator 2018 Totaal 2018 
Mannen

2018 
Vrouwen

2017 Totaal 2017 
Mannen

2017 
Vrouwen

2016 Totaal 2016 
Mannen

2016 
Vrouwen

F CO06 Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op 
overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)

0,00 0,00 0,00

S CO06 Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op 
overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)

29.238.837,53 17.627.786,00 15.366.939,18

F CO07 Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op 
overheidssteun voor ondernemingen (niet-subsidies)

0,00 0,00 0,00

S CO07 Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op 
overheidssteun voor ondernemingen (niet-subsidies)

2.533.319,00 500.000,00 0,00

F CO30 Hernieuwbare energiebronnen: Extra capaciteit van hernieuwbare energieproductie 0,00 0,00 0,00
S CO30 Hernieuwbare energiebronnen: Extra capaciteit van hernieuwbare energieproductie 98,55 48,30 25,80
F 2.b Extra capaciteit aan restwarmte 0,00 0,00 0,00
S 2.b Extra capaciteit aan restwarmte 12,89 12,00 12,00
F 2.c Aantal acties gericht op procesondersteuning, vraagbundeling en business case 

ontwikkeling voor hernieuwbare energie
0,00 0,00 0,00

S 2.c Aantal acties gericht op procesondersteuning, vraagbundeling en business case 
ontwikkeling voor hernieuwbare energie

8,00 7,00 4,00

F 2.d Aantal leningen en garanties gericht op het wegnemen van financieringsobstakels op 
het gebied van hernieuwbare energie

0,00 0,00 0,00

S 2.d Aantal leningen en garanties gericht op het wegnemen van financieringsobstakels op 
het gebied van hernieuwbare energie

18,00 1,00 1,00

F 2.e Aantal stimuleringsprojecten gericht op investeringen in hernieuwbare energie 0,00 0,00 0,00
S 2.e Aantal stimuleringsprojecten gericht op investeringen in hernieuwbare energie 17,00 0,00 0,00

(1) ID Indicator 2015 Totaal 2015 Mannen 2015 Vrouwen 2014 Totaal 2014 Mannen 2014 Vrouwen
F CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt 0,00 0,00
S CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt 0,00 0,00
F CO02 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt 0,00 0,00
S CO02 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt 2,00 0,00
F CO03 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere financiële steun dan subsidies ontvangt 0,00 0,00
S CO03 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere financiële steun dan subsidies ontvangt 0,00 0,00
F CO06 Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies) 0,00 0,00
S CO06 Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies) 0,00 0,00
F CO07 Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (niet-subsidies) 0,00 0,00
S CO07 Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (niet-subsidies) 0,00 0,00
F CO30 Hernieuwbare energiebronnen: Extra capaciteit van hernieuwbare energieproductie 0,00 0,00
S CO30 Hernieuwbare energiebronnen: Extra capaciteit van hernieuwbare energieproductie 0,50 0,00
F 2.b Extra capaciteit aan restwarmte 0,00 0,00
S 2.b Extra capaciteit aan restwarmte 11,00 0,00
F 2.c Aantal acties gericht op procesondersteuning, vraagbundeling en business case ontwikkeling voor hernieuwbare energie 0,00 0,00
S 2.c Aantal acties gericht op procesondersteuning, vraagbundeling en business case ontwikkeling voor hernieuwbare energie 1,00 0,00
F 2.d Aantal leningen en garanties gericht op het wegnemen van financieringsobstakels op het gebied van hernieuwbare energie 0,00 0,00
S 2.d Aantal leningen en garanties gericht op het wegnemen van financieringsobstakels op het gebied van hernieuwbare energie 0,00 0,00
F 2.e Aantal stimuleringsprojecten gericht op investeringen in hernieuwbare energie 0,00 0,00
S 2.e Aantal stimuleringsprojecten gericht op investeringen in hernieuwbare energie 0,00 0,00
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Prioritaire as 2 - Ondersteuning van de omschakeling naar een koolstofarme economie in alle sectoren
Investeringsprioriteit 4a - Bevordering van de productie en de distributie van energie uit hernieuwbare bronnen
Specifieke doelstelling 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 Uitgangswaarde Referentiejaar Streefwaarde voor 
2023

2019 
Totaal

2019 
Kwalitatief

Opmerkingen

4.1.3 Percentage hernieuwbare energie in het totale 
energiegebruik in Landsdeel West.

percentage Meer 
ontwikkeld

3,60 2013 16,00 2017 is laatst bekende waarde, omdat voor 2018 
nog geen volledige cijfers bekend zijn

ID Indicator 2018 Totaal 2018 Kwalitatief 2017 Totaal 2017 Kwalitatief 2016 Totaal 2016 Kwalitatief 2015 Totaal 2015 Kwalitatief
4.1.3 Percentage hernieuwbare energie in het totale energiegebruik in Landsdeel West. 5,50 5,20 5,10

ID Indicator 2014 Totaal 2014 Kwalitatief
4.1.3 Percentage hernieuwbare energie in het totale energiegebruik in Landsdeel West. 4,50



NL 20 NL

Prioritaire as 2 - Ondersteuning van de omschakeling naar een koolstofarme economie in alle sectoren
Investeringsprioriteit 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 Indicator Meeteenheid Regiocategorie Streefwaarde 
(2023) totaal

Streefwaarde 
(2023) 

mannen

Streefwaarde 
(2023) 

vrouwen

2019 Totaal 2019 
Mannen

2019 
Vrouwen

Opmerkingen

F CO01 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat steun ontvangt

Ondernemingen Meer 
ontwikkeld

172,00 0,00 Deze indicator is een optelling van de indicatoren 
CO02 en CO03 met vastgestelde aantallen

S CO01 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat steun ontvangt

Ondernemingen Meer 
ontwikkeld

172,00 20,00 Deze indicator is een optelling van de indicatoren 
CO02 en CO03 met begrote aantallen van lopende 
projecten

F CO02 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat subsidies 
ontvangt

Ondernemingen Meer 
ontwikkeld

12,00 0,00 De waarden van deze indicator hebben betrekking op 
vastgestelde projecten

S CO02 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat subsidies 
ontvangt

Ondernemingen Meer 
ontwikkeld

12,00 1,00 De waarden van deze indicator hebben betrekking op 
begrote aantallen van lopende projecten

F CO03 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat andere 
financiële steun dan subsidies 
ontvangt

Ondernemingen Meer 
ontwikkeld

160,00 0,00 De waarden van deze indicator hebben betrekking op 
vastgestelde projecten

S CO03 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat andere 
financiële steun dan subsidies 
ontvangt

Ondernemingen Meer 
ontwikkeld

160,00 19,00 De waarden van deze indicator hebben betrekking op 
begrote aantallen van lopende projecten

F CO06 Productieve investering: 
Particuliere investeringen die zijn 
afgestemd op overheidssteun voor 
ondernemingen (subsidies)

EUR Meer 
ontwikkeld

4.795.000,00 0,00 Er zijn nog geen subsidies verstrekt in SD4.

S CO06 Productieve investering: 
Particuliere investeringen die zijn 
afgestemd op overheidssteun voor 
ondernemingen (subsidies)

EUR Meer 
ontwikkeld

4.795.000,00 0,00 De score van de private investeringen zal naar 
verwachting laag zijn omdat de focus bij de FI's ligt.

F CO07 Productieve investering: 
Particuliere investeringen die zijn 
afgestemd op overheidssteun voor 
ondernemingen (niet-subsidies)

EUR Meer 
ontwikkeld

9.600.000,00 0,00

S CO07 Productieve investering: 
Particuliere investeringen die zijn 
afgestemd op overheidssteun voor 
ondernemingen (niet-subsidies)

EUR Meer 
ontwikkeld

9.600.000,00 10.168.294,00 De score van de private investeringen is hoger dan 
verwacht, maar is in het OP ook voorzichtig geraamd. 
Betreft begrote bedrag SOFIE. Herindeling van 
fondsen onder SD3 (ED) en SD4 (VVE en 2x SOFIE) 
heeft geleidt tot een gewijzigde private bijdrage onder 
4a en 4c.
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(1) ID Indicator Meeteenheid Regiocategorie Streefwaarde 
(2023) totaal

Streefwaarde 
(2023) 

mannen

Streefwaarde 
(2023) 

vrouwen

2019 Totaal 2019 
Mannen

2019 
Vrouwen

Opmerkingen

F CO31 Energie-efficiëntie: Aantal 
huishoudens met verbeterde 
energieverbruikclassificatie

Huishoudens Meer 
ontwikkeld

640,00 0,00

S CO31 Energie-efficiëntie: Aantal 
huishoudens met verbeterde 
energieverbruikclassificatie

Huishoudens Meer 
ontwikkeld

640,00 640,00 Conform prog. wijz. is de streefwaarde naar 160 
bijgesteld. Begroot is nu 160 VVE-fonds en 10 SOFIE 
Regionaal. Als gevolg van ondermeer het niet halen 
van de prestatiemijlpaal voor deze indicator op 31-12-
2018 is via de programmawijziging 5.0 de streefwaarde 
en de begroting in de financiële tabel naar beneden 
bijgesteld. Deze indicator is grotendeels afhankelijk 
van het Financiële instrument VVE fonds. De 
streefwaarde is bijgesteld van grond van de daling van 
250 naar 160 leningen. Uiteraard betekent minder 
leningen ook minder verbetering in het aantal 
energieeclassificaties. Dit is met de goedkeuring van de 
EC op OP wijziging 5.0 verwerkt.

F 2.f Aantal leningen en garanties 
gericht op het wegnemen van 
financieringsobstakels op het 
gebied van energie efficiëntie

Leningen en garanties Meer 
ontwikkeld

160,00 9,00 Er zijn 9 projecten gefinancierd door middel van een 
lening, 8 vanuit het VVE fonds en 1 vanuit SOFIE.

S 2.f Aantal leningen en garanties 
gericht op het wegnemen van 
financieringsobstakels op het 
gebied van energie efficiëntie

Leningen en garanties Meer 
ontwikkeld

160,00 170,00 Conform prog. wijz. is de streefwaarde naar 160 
bijgesteld. Begroot is nu 160 VVE-fonds en 10 SOFIE 
Regionaal. Als gevolg van ondermeer het niet halen 
van de prestatiemijlpaal voor deze indicator op 31-12-
2018 is via de programmawijziging 5.0 de streefwaarde 
en de begroting in de financiële tabel naar beneden 
bijgesteld. Deze indicator is grotendeels afhankelijk 
van het Financiële instrument VVE fonds. De 
streefwaarde is bijgesteld van 250 naar 160 leningen. 
Dit is met de goedkeuring van de EC op OP wijziging 
5.0 verwerkt.

F 2.g Aantal stimuleringsprojecten 
gericht op energie efficiëntie

Stimuleringsprojecten Meer 
ontwikkeld

163,00 9,00 Er zijn 9 projecten gefinancierd door middel van een 
lening, 8 vanuit het VVE fonds en 1 vanuit SOFIE.

S 2.g Aantal stimuleringsprojecten 
gericht op energie efficiëntie

Stimuleringsprojecten Meer 
ontwikkeld

163,00 171,00 Conform prog. wijz. is de streefwaarde naar 160 
bijgesteld. Begroot is nu 160 VVE-fonds en 10 SOFIE 
Regionaal. Als gevolg van ondermeer het niet halen 
van de prestatiemijlpaal voor deze indicator op 31-12-
2018 is via de programmawijziging 5.0 de streefwaarde 
en de begroting in de financiële tabel naar beneden 
bijgesteld. Deze indicator is grotendeels afhankelijk 
van het Financiële instrument VVE fonds. De 
streefwaarde is bijgesteld van 250 naar 160 leningen. 
Dit is met de goedkeuring van de EC op OP wijziging 
5.0 verwerkt.

(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]
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(1) ID Indicator 2018 Totaal 2018 
Mannen

2018 
Vrouwen

2017 
Totaal

2017 
Mannen

2017 
Vrouwen

2016 
Totaal

2016 
Mannen

2016 
Vrouwen

F CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt 0,00 0,00 0,00
S CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt 19,00 0,00 0,00
F CO02 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt 0,00 0,00 0,00
S CO02 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt 0,00 0,00 0,00
F CO03 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere financiële steun dan subsidies 

ontvangt
0,00 0,00 0,00

S CO03 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere financiële steun dan subsidies 
ontvangt

19,00 0,00 0,00

F CO06 Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor 
ondernemingen (subsidies)

0,00 0,00 0,00

S CO06 Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor 
ondernemingen (subsidies)

0,00 0,00 0,00

F CO07 Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor 
ondernemingen (niet-subsidies)

0,00 0,00 0,00

S CO07 Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor 
ondernemingen (niet-subsidies)

15.709.975,00 0,00 0,00

F CO31 Energie-efficiëntie: Aantal huishoudens met verbeterde energieverbruikclassificatie 0,00 0,00 0,00
S CO31 Energie-efficiëntie: Aantal huishoudens met verbeterde energieverbruikclassificatie 1.000,00 1.000,00 0,00
F 2.f Aantal leningen en garanties gericht op het wegnemen van financieringsobstakels op het 

gebied van energie efficiëntie
0,00 0,00 0,00

S 2.f Aantal leningen en garanties gericht op het wegnemen van financieringsobstakels op het 
gebied van energie efficiëntie

262,00 0,00 0,00

F 2.g Aantal stimuleringsprojecten gericht op energie efficiëntie 3,00 0,00 0,00
S 2.g Aantal stimuleringsprojecten gericht op energie efficiëntie 263,00 0,00 0,00

(1) ID Indicator 2015 Totaal 2015 Mannen 2015 Vrouwen 2014 Totaal 2014 Mannen 2014 Vrouwen
F CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt 0,00 0,00
S CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt 0,00 0,00
F CO02 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt 0,00 0,00
S CO02 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt 0,00 0,00
F CO03 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere financiële steun dan subsidies ontvangt 0,00 0,00
S CO03 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere financiële steun dan subsidies ontvangt 0,00 0,00
F CO06 Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies) 0,00 0,00
S CO06 Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies) 0,00 0,00
F CO07 Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (niet-subsidies) 0,00 0,00
S CO07 Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (niet-subsidies) 0,00 0,00
F CO31 Energie-efficiëntie: Aantal huishoudens met verbeterde energieverbruikclassificatie 0,00 0,00
S CO31 Energie-efficiëntie: Aantal huishoudens met verbeterde energieverbruikclassificatie 0,00 0,00
F 2.f Aantal leningen en garanties gericht op het wegnemen van financieringsobstakels op het gebied van energie efficiëntie 0,00 0,00
S 2.f Aantal leningen en garanties gericht op het wegnemen van financieringsobstakels op het gebied van energie efficiëntie 0,00 0,00
F 2.g Aantal stimuleringsprojecten gericht op energie efficiëntie 0,00 0,00
S 2.g Aantal stimuleringsprojecten gericht op energie efficiëntie 0,00 0,00
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Prioritaire as 2 - Ondersteuning van de omschakeling naar een koolstofarme economie in alle sectoren
Investeringsprioriteit 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
Specifieke 

doelstelling
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 Uitgangswaarde Referentiejaar Streefwaarde 
voor 2023

2019 
Totaal

2019 
Kwalitatief

Opmerkingen

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

% Meer 
ontwikkeld

3,00 2013 13,00 22,20 Cijfers na 2016 dit jaar bekend geworden voor 2017-2018-
2019. Sterke groei. Inzet op klimaat duidelijk zichtbaar

ID Indicator 2018 Totaal 2018 Kwalitatief 2017 Totaal 2017 Kwalitatief 2016 Totaal 2016 Kwalitatief 2015 Totaal 2015 Kwalitatief
4.1.2 Aandeel huishoudens met een A++, A+ en Ar energielabel in landsdeel West 18,00 15,50 8,60 5,00

ID Indicator 2014 Totaal 2014 Kwalitatief
4.1.2 Aandeel huishoudens met een A++, A+ en Ar energielabel in landsdeel West 4,20
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Prioritaire as 3 - Bevorderen van werkgelegenheid en ondersteuning arbeidsmobiliteit
Investeringsprioriteit 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 Meeteenheid Regiocategorie Streefwaarde 
(2023) totaal

Streefwaarde 
(2023) mannen

Streefwaarde 
(2023) vrouwen

2019 
Totaal

2019 
Mannen

2019 
Vrouwen

Opmerkingen

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

Samenwerkingsverbanden Meer 
ontwikkeld

13,00 1,00 De waarden van deze indicator hebben 
betrekking op de aantallen van het 
enige vastgestelde project  op 31-12-
2019

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

Samenwerkingsverbanden Meer 
ontwikkeld

13,00 22,00 De waarden van deze indicator hebben 
betrekking op de begrote aantallen van 
de lopende projecten. Het aantal 
verloopt positiever dan verwacht.

F 3.b Aantal deelnemende bedrijven Bedrijven Meer 
ontwikkeld

200,00 30,00 De waarden van deze indicator hebben 
betrekking op de aantallen van het 
enige vastgestelde project  op 31-12-
2019

S 3.b Aantal deelnemende bedrijven Bedrijven Meer 
ontwikkeld

200,00 329,00 De waarden van deze indicator hebben 
betrekking op de begrote aantallen van 
de lopende projecten

(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 2018 
Totaal

2018 
Mannen

2018 
Vrouwen

2017 
Totaal

2017 
Mannen

2017 
Vrouwen

2016 
Totaal

2016 
Mannen

2016 
Vrouwen

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

0,00 0,00 0,00

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

15,00 13,00 7,00

F 3.b Aantal deelnemende bedrijven 0,00 0,00 0,00
S 3.b Aantal deelnemende bedrijven 252,00 183,00 59,00

(1) ID Indicator 2015 
Totaal

2015 
Mannen

2015 
Vrouwen

2014 
Totaal

2014 
Mannen

2014 
Vrouwen

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

0,00 0,00

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

1,00 0,00

F 3.b Aantal deelnemende bedrijven 0,00 0,00
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(1) ID Indicator 2015 
Totaal

2015 
Mannen

2015 
Vrouwen

2014 
Totaal

2014 
Mannen

2014 
Vrouwen

S 3.b Aantal deelnemende bedrijven 30,00 0,00
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Prioritaire as 3 - Bevorderen van werkgelegenheid en ondersteuning arbeidsmobiliteit
Investeringsprioriteit 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

Specifieke 
doelstelling

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 Uitgangswaarde Referentiejaar Streefwaarde 
voor 2023

2019 
Totaal

2019 
Kwalitatief

Opmerkingen

8.1.1 Jeugdwerkloosheid in de 
G-4 steden

% Meer 
ontwikkeld

14,70 2013 12,00 7,60 Verschil tussen G4 met rest loopt weer op ondanks een dalende trend in 
Jeugdwerkeloosheid. Je ziet wel een afvlakking in de daling van het 
percentage jeugwerkeloosheid ontstaan.

ID Indicator 2018 Totaal 2018 Kwalitatief 2017 Totaal 2017 Kwalitatief 2016 Totaal 2016 Kwalitatief 2015 Totaal 2015 Kwalitatief
8.1.1 Jeugdwerkloosheid in de G-4 steden 7,70 9,00 12,90 13,00

ID Indicator 2014 Totaal 2014 Kwalitatief
8.1.1 Jeugdwerkloosheid in de G-4 steden 14,60
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Prioritaire as 4 - Bevorderen van sociale insluiting en bestrijding van armoede
Investeringsprioriteit 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 Indicator Meeteenheid Regiocategorie Streefwaarde 
(2023) totaal

Streefwaarde 
(2023) mannen

Streefwaarde 
(2023) vrouwen

2019 Totaal 2019 
Mannen

2019 
Vrouwen

Opmerkingen

F CO01 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat steun 
ontvangt

Ondernemingen Meer 
ontwikkeld

39,00 2,00 De indicatorwaarde is een optelling van de indicatoren 
CO02 en CO03 van de vastgestelde projecten

S CO01 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat steun 
ontvangt

Ondernemingen Meer 
ontwikkeld

39,00 43,00 Deze indicator is een optelling van de indicatoren 
CO02 en CO03 waarden van de lopende projecten.

F CO02 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat subsidies 
ontvangt

Ondernemingen Meer 
ontwikkeld

14,00 2,00 de waarden van deze indicator hebben betrekking op de 
aantallen van vastgestelde projecten

S CO02 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat subsidies 
ontvangt

Ondernemingen Meer 
ontwikkeld

14,00 21,00 de waarden van deze indicator hebben betrekking op de 
begrote aantallen van lopende projecten

F CO03 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat andere 
financiële steun dan subsidies 
ontvangt

Ondernemingen Meer 
ontwikkeld

25,00 0,00 Nog geen vastgestelde financieringsinstrumenten

S CO03 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat andere 
financiële steun dan subsidies 
ontvangt

Ondernemingen Meer 
ontwikkeld

25,00 22,00 de waarden van deze indicator hebben betrekking op de 
aantallen van lopende projecten

F CO06 Productieve investering: 
Particuliere investeringen die 
zijn afgestemd op 
overheidssteun voor 
ondernemingen (subsidies)

EUR Meer 
ontwikkeld

2.155.591,00 135.509,94 private bijdrage uit vastgestelde projecten

S CO06 Productieve investering: 
Particuliere investeringen die 
zijn afgestemd op 
overheidssteun voor 
ondernemingen (subsidies)

EUR Meer 
ontwikkeld

2.155.591,00 4.891.366,64 de waarden van de private bijdrage heeft betrekking op 
de aantallen van lopende projecten

F CO07 Productieve investering: 
Particuliere investeringen die 
zijn afgestemd op 
overheidssteun voor 
ondernemingen (niet-subsidies)

EUR Meer 
ontwikkeld

5.000.000,00 0,00 Er zijn nog geen financieringsinstrumenten vastgesteld

S CO07 Productieve investering: 
Particuliere investeringen die 
zijn afgestemd op 
overheidssteun voor 

EUR Meer 
ontwikkeld

5.000.000,00 5.669.968,00 de waarden van de private bijdrage heeft betrekking op 
de aantallen van lopende projecten
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(1) ID Indicator Meeteenheid Regiocategorie Streefwaarde 
(2023) totaal

Streefwaarde 
(2023) mannen

Streefwaarde 
(2023) vrouwen

2019 Totaal 2019 
Mannen

2019 
Vrouwen

Opmerkingen

ondernemingen (niet-subsidies)
F CO08 Productieve investering: 

Toename werkgelegenheid in 
ondersteunde bedrijven

Voltijdequivalenten Meer 
ontwikkeld

100,00 0,00 Nog geen vastgestelde projecten met deze indicator

S CO08 Productieve investering: 
Toename werkgelegenheid in 
ondersteunde bedrijven

Voltijdequivalenten Meer 
ontwikkeld

100,00 378,00 Het lijkt dat de OP aanname te pessimistisch was, maar 
dit betreft nog geen vastgestelde realisaties. Als alle 
projecten zijn vastgesteld zal de definitieve realisatie 
vermoedelijk lager uitkomen, maar wel ruim boven het 
OP doel.

F CO39 Stedelijke ontwikkeling: 
Publieke of commerciële 
gebouwen gebouwd of 
gerenoveerd in stedelijke 
gebieden

Vierkante meter Meer 
ontwikkeld

48.600,00 1.142,00 aantal gerealiseerde m2 uit vastgestelde projecten

S CO39 Stedelijke ontwikkeling: 
Publieke of commerciële 
gebouwen gebouwd of 
gerenoveerd in stedelijke 
gebieden

Vierkante meter Meer 
ontwikkeld

48.600,00 92.845,00 de waarden van deze indicator hebben betrekking op de 
begrote aantallen van lopende projecten. Deze verlopen 
ook positiever dan vooraf ingeschat.

(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 2018 Totaal 2018 
Mannen

2018 
Vrouwen

2017 Totaal 2017 
Mannen

2017 
Vrouwen

2016 Totaal 2016 
Mannen

2016 
Vrouwen

F CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt 0,00 0,00 0,00
S CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt 31,00 40,00 24,00
F CO02 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt 0,00 0,00 0,00
S CO02 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt 9,00 40,00 24,00
F CO03 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere financiële steun dan subsidies 

ontvangt
0,00 0,00 0,00

S CO03 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere financiële steun dan subsidies 
ontvangt

22,00 0,00 0,00

F CO06 Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun 
voor ondernemingen (subsidies)

0,00 0,00 0,00

S CO06 Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun 
voor ondernemingen (subsidies)

4.224.536,45 4.184.968,00 2.009.206,50

F CO07 Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun 
voor ondernemingen (niet-subsidies)

0,00 0,00 0,00

S CO07 Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun 
voor ondernemingen (niet-subsidies)

5.669.968,00 0,00 0,00

F CO08 Productieve investering: Toename werkgelegenheid in ondersteunde bedrijven 0,00 0,00 0,00
S CO08 Productieve investering: Toename werkgelegenheid in ondersteunde bedrijven 374,00 44,00 40,00
F CO39 Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in 

stedelijke gebieden
0,00 0,00 0,00

S CO39 Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in 
stedelijke gebieden

72.845,00 11.519,00 1.000,00

(1) ID Indicator 2015 Totaal 2015 Mannen 2015 Vrouwen 2014 Totaal 2014 Mannen 2014 Vrouwen
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(1) ID Indicator 2015 Totaal 2015 Mannen 2015 Vrouwen 2014 Totaal 2014 Mannen 2014 Vrouwen
F CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt 0,00 0,00
S CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt 0,00 0,00
F CO02 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt 0,00 0,00
S CO02 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt 0,00 0,00
F CO03 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere financiële steun dan subsidies ontvangt 0,00 0,00
S CO03 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere financiële steun dan subsidies ontvangt 0,00 0,00
F CO06 Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies) 0,00 0,00
S CO06 Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies) 0,00 0,00
F CO07 Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (niet-subsidies) 0,00 0,00
S CO07 Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (niet-subsidies) 0,00 0,00
F CO08 Productieve investering: Toename werkgelegenheid in ondersteunde bedrijven 0,00 0,00
S CO08 Productieve investering: Toename werkgelegenheid in ondersteunde bedrijven 0,00 0,00
F CO39 Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden 0,00 0,00
S CO39 Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden 0,00 0,00



NL 30 NL

Prioritaire as 4 - Bevorderen van sociale insluiting en bestrijding van armoede
Investeringsprioriteit 9b - Steun voor fysieke, economische en sociale sanering van achtergestelde gemeenschappen in stedelijke en plattelandsgebieden
Specifieke doelstelling 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 Uitgangswaarde Referentiejaar Streefwaarde voor 2023 2019 Totaal 2019 Kwalitatief Opmerkingen
9.b Aantal bedrijfsvestigingen in de afgebakende GTI-gebieden Bedrijfsvestigingen Meer ontwikkeld 117.055,00 2013 128.761,00 167.809,00

ID Indicator 2018 Totaal 2018 Kwalitatief 2017 Totaal 2017 Kwalitatief 2016 Totaal 2016 Kwalitatief 2015 Totaal 2015 Kwalitatief
9.b Aantal bedrijfsvestigingen in de afgebakende GTI-gebieden 160.517,00 150.338,00 143.073,00 135.185,00

ID Indicator 2014 Totaal 2014 Kwalitatief
9.b Aantal bedrijfsvestigingen in de afgebakende GTI-gebieden 117.055,00
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Prioritaire as 4 - Bevorderen van sociale insluiting en bestrijding van armoede
Investeringsprioriteit 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 Meeteenheid Regiocategorie Streefwaarde (2023) 
totaal

Streefwaarde (2023) 
mannen

Streefwaarde (2023) 
vrouwen

2019 
Totaal

2019 
Mannen

2019 
Vrouwen

Opmerkingen

F 4.b Vanuit het CLLD 
uitgevoerde projecten

Projecten Meer 
ontwikkeld

27,00 12,00 waarden indicator van aantal vastgestelde 
projecten binnen het CLLD

S 4.b Vanuit het CLLD 
uitgevoerde projecten

Projecten Meer 
ontwikkeld

27,00 34,00 waarden indicator van het totaal aantal 
projecten binnen het CLLD

(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 2018 Totaal 2018 Mannen 2018 Vrouwen 2017 Totaal 2017 Mannen 2017 Vrouwen 2016 Totaal 2016 Mannen 2016 Vrouwen
F 4.b Vanuit het CLLD uitgevoerde projecten 0,00 0,00 0,00
S 4.b Vanuit het CLLD uitgevoerde projecten 27,00 27,00 27,00

(1) ID Indicator 2015 Totaal 2015 Mannen 2015 Vrouwen 2014 Totaal 2014 Mannen 2014 Vrouwen
F 4.b Vanuit het CLLD uitgevoerde projecten 0,00 0,00
S 4.b Vanuit het CLLD uitgevoerde projecten 0,00 0,00
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Prioritaire as 4 - Bevorderen van sociale insluiting en bestrijding van armoede
Investeringsprioriteit 9d - Investeringen in de context van vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling
Specifieke doelstelling 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 Uitgangswaarde Referentiejaar Streefwaarde voor 
2023

2019 
Totaal

2019 
Kwalitatief

Opmerkingen

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

CLLD Meer 
ontwikkeld

0,00 2014 10,00 9,00

ID Indicator 2018 Totaal 2018 Kwalitatief 2017 Totaal 2017 Kwalitatief 2016 Totaal 2016 Kwalitatief 2015 Totaal 2015 Kwalitatief
9.1.2 Deelname in CLLD strategieën door private/publieke/maatschappelijke actoren 9,00 9,00 9,00 0,00

ID Indicator 2014 Totaal 2014 Kwalitatief
9.1.2 Deelname in CLLD strategieën door private/publieke/maatschappelijke actoren 0,00
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Prioritaire assen voor technische bijstand

Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as, 
investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) - 5

Prioritaire as 5 - Technische Bijstand

(1) ID Indicator Meeteenheid Regiocategorie Streefwaarde 
(2023) totaal

Streefwaarde 
(2023) mannen

Streefwaarde 
(2023) vrouwen

2019 
Totaal

2019 
Mannen

2019 
Vrouwen

Opmerkingen

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

ICT systeem 1,00 1,00

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

ICT systeem 1,00 1,00

F 5.b Gezamenlijke werkinstructies met de 
andere MA's t.b.v. de begunstigden

Werkinstructies 7,00 11,00

S 5.b Gezamenlijke werkinstructies met de 
andere MA's t.b.v. de begunstigden

Werkinstructies 7,00 11,00

F 5.c Werkgelegenheid Technische Bijstand FTE 22,40
S 5.c Werkgelegenheid Technische Bijstand FTE 22,40
F 5.d Communicatieplan Plan 1,00 1,00
S 5.d Communicatieplan Plan 1,00 1,00
F 5.e Evaluatieplan Plan 1,00 1,00
S 5.e Evaluatieplan Plan 1,00 1,00
F 5.f Website Website 1,00 1,00
S 5.f Website Website 1,00 1,00

F 5.g Jaarverslagen Verslagen 7,00 5,00
S 5.g Jaarverslagen Verslagen 7,00 5,00
F 5.h Publieksevenementen Evenementen 7,00 5,00
S 5.h Publieksevenementen Evenementen 7,00 5,00 De Europa kijkdagen rond de dag van 

Europa i.c.m. Weekend van de 
wetenschap

(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 2018 Totaal 2018 Mannen 2018 Vrouwen 2017 Totaal 2017 Mannen 2017 Vrouwen 2016 Totaal 2016 Mannen 2016 Vrouwen
F 5.a Gezamenlijk ICT systeem met de andere MA's 1,00 0,00 0,00
S 5.a Gezamenlijk ICT systeem met de andere MA's 1,00 1,00 1,00
F 5.b Gezamenlijke werkinstructies met de andere MA's t.b.v. de begunstigden 10,00 0,00 0,00
S 5.b Gezamenlijke werkinstructies met de andere MA's t.b.v. de begunstigden 10,00 9,00 6,00
F 5.c Werkgelegenheid Technische Bijstand 30,00 0,00 0,00
S 5.c Werkgelegenheid Technische Bijstand 30,00 30,00 30,00
F 5.d Communicatieplan 1,00 0,00 0,00
S 5.d Communicatieplan 1,00 1,00 1,00
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(1) ID Indicator 2018 Totaal 2018 Mannen 2018 Vrouwen 2017 Totaal 2017 Mannen 2017 Vrouwen 2016 Totaal 2016 Mannen 2016 Vrouwen
F 5.e Evaluatieplan 1,00 0,00 0,00
S 5.e Evaluatieplan 1,00 1,00 1,00
F 5.f Website 1,00 0,00 0,00
S 5.f Website 1,00 1,00 1,00
F 5.g Jaarverslagen 4,00 0,00 0,00
S 5.g Jaarverslagen 4,00 3,00 2,00
F 5.h Publieksevenementen 4,00 0,00 0,00
S 5.h Publieksevenementen 4,00 3,00 2,00

(1) ID Indicator 2015 Totaal 2015 Mannen 2015 Vrouwen 2014 Totaal 2014 Mannen 2014 Vrouwen
F 5.a Gezamenlijk ICT systeem met de andere MA's 0,00 0,00
S 5.a Gezamenlijk ICT systeem met de andere MA's 1,00 0,00
F 5.b Gezamenlijke werkinstructies met de andere MA's t.b.v. de begunstigden 0,00 0,00
S 5.b Gezamenlijke werkinstructies met de andere MA's t.b.v. de begunstigden 1,00 0,00
F 5.c Werkgelegenheid Technische Bijstand 0,00 0,00
S 5.c Werkgelegenheid Technische Bijstand 30,00 0,00
F 5.d Communicatieplan 0,00 0,00
S 5.d Communicatieplan 1,00 0,00
F 5.e Evaluatieplan 0,00 0,00
S 5.e Evaluatieplan 1,00 0,00
F 5.f Website 0,00 0,00
S 5.f Website 1,00 0,00
F 5.g Jaarverslagen 0,00 0,00
S 5.g Jaarverslagen 1,00 0,00
F 5.h Publieksevenementen 0,00 0,00
S 5.h Publieksevenementen 1,00 0,00
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Tabel 3B: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt uit het operationele programma zonder de meervoudige steun aan dezelfde ondernemingen

Indicator Aantal ondernemingen ondersteund door OP zonder meervoudige 
ondersteuning

CO01 - Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt 18
CO02 - Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt 18
CO03 - Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere financiële steun dan 
subsidies ontvangt

0

CO04 - Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun 
ontvangt

0
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Tabel 5: Informatie over de mijlpalen en doelstellingen die zijn omschreven in het prestatiekader

Prioritaire 
as

Soort 
indicator

ID Indicator Meeteenheid Fonds Regiocategorie 2019 Cumulatief 
totaal

2019 Cumulatief 
mannen

2019 Cumulatief 
vrouwen

2019 
Jaartotaal

2019 Jaartotaal 
mannen

2019 Jaartotaal 
vrouwen

1 O CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt Enterprises EFRO Meer 
ontwikkeld

137,00

1 F F101 Gecertificeerde totale subsidiabele kosten voor het versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling 
en innovatie.

Euro EFRO Meer 
ontwikkeld

90.706.063,00

1 I KIS1 Productieve in-vestering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt bij gestarte projecten. Ondernemingen EFRO Meer 
ontwikkeld

619,00

2 F F102 Gecertificeerde totale subsidiabele kosten in de toepassing van hernieuwbare  energie en energie efficiëntie 
in bestaande bouw (4a en 4c)

Euro EFRO Meer 
ontwikkeld

18.347.139,00

2 I KIS2 Aantal acties gericht op procesondersteuning, vraagbundeling en business case ontwikkeling voor 
hernieuwbare energie in gestarte projecten

Acties EFRO Meer 
ontwikkeld

9,00

2 O 2.c Aantal acties gericht op procesondersteuning, vraagbundeling en business case ontwikkeling voor 
hernieuwbare energie

Acties EFRO Meer 
ontwikkeld

3,00

2 O 2.g Aantal stimuleringsprojecten gericht op energie efficiëntie Stimuleringsprojecten EFRO Meer 
ontwikkeld

4,00

3 F F103 Gecertificeerde totale subsidiabele kosten. Euro EFRO Meer 
ontwikkeld

6.529.476,00

3 I KIS3 Aantal samenwerkingsverbanden gericht op het verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt, tussen 
kennisinstellingen en bedrijfsleven en/of overheid bij gestarte projecten.

Samenwerkingsverbanden EFRO Meer 
ontwikkeld

23,00

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

Samenwerkingsverbanden EFRO Meer 
ontwikkeld

8,00

4 O CO39 Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke 
gebieden

Square metres EFRO Meer 
ontwikkeld

2.652,00

4 F F103 Gecertificeerde totale subsidiabele kosten. Euro EFRO Meer 
ontwikkeld

7.302.389,00

4 I KIS4 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt bij gestarte projecten. Ondernemeingen EFRO Meer 
ontwikkeld

19,00

Prioritaire 
as

Soort 
indicator

ID Indicator Meeteenheid Fonds Regiocategorie 2018 
Cumulatief 

totaal

2017 
Cumulatief 

totaal

2016 
Cumulatief 

totaal

Opmerkingen

1 O CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun 
ontvangt

Enterprises EFRO Meer 
ontwikkeld

70,00 0,00 0,00 Deelverzameling van KIS1; van projecten binnen einddatum 31-12-2019.

1 F F101 Gecertificeerde totale subsidiabele kosten voor het 
versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en 
innovatie.

Euro EFRO Meer 
ontwikkeld

56.463.819,43 54.475.423,71 0,00 totaal subsidiabele kosten gecertificeerd prio1

1 I KIS1 Productieve in-vestering: Aantal ondernemingen dat steun 
ontvangt bij gestarte projecten.

Ondernemingen EFRO Meer 
ontwikkeld

479,00 1.006,00 0,00 Totaal aantal ondernemingen prio1 na ontdubbeling

2 F F102 Gecertificeerde totale subsidiabele kosten in de toepassing 
van hernieuwbare  energie en energie efficiëntie in 
bestaande bouw (4a en 4c)

Euro EFRO Meer 
ontwikkeld

15.354.207,00 6.675.030,91 0,00 totaal subsidiabele kosten gecertificeerd prio2

2 I KIS2 Aantal acties gericht op procesondersteuning, 
vraagbundeling en business case ontwikkeling voor 
hernieuwbare energie in gestarte projecten

Acties EFRO Meer 
ontwikkeld

8,00 7,00 0,00 aantal door de MA geaccepteerde en daarmee gestarte acties in lopende projecten; het verschil met tabel 
3a wordt verklaard doordat bij tabel 3a uitgegaan is van begrote acties en bij met name de 
Financieringsinstrumenten zijn hier de acties alleen meegenomen in tabel 5 als ze al een financiering 
hebben gehad.

2 O 2.c Aantal acties gericht op procesondersteuning, 
vraagbundeling en business case ontwikkeling voor 
hernieuwbare energie

Acties EFRO Meer 
ontwikkeld

2,00 0,00 0,00 aantal acties behorende bij projecten met een einddatum  31-12-2019. of eerder ; niet persë vastgestelde 
projecten

2 O 2.g Aantal stimuleringsprojecten gericht op energie efficiëntie Stimuleringsprojecten EFRO Meer 
ontwikkeld

3,00 0,00 0,00 aantal van 4 betreft de daadwerkelijk verstrekte leningen

3 F F103 Gecertificeerde totale subsidiabele kosten. Euro EFRO Meer 
ontwikkeld

4.548.742,00 1.225.080,48 0,00 totaal subsidiabele kosten gecertificeerd prio3

3 I KIS3 Aantal samenwerkingsverbanden gericht op het verkleinen 
van de mismatch op de arbeidsmarkt, tussen 
kennisinstellingen en bedrijfsleven en/of overheid bij 
gestarte projecten.

Samenwerkingsverbanden EFRO Meer 
ontwikkeld

15,00 13,00 0,00 aantal samenwerkingsverbanden in lopende projecten; deze kan afwijken van tabel 3a in positieve en 
negatieve zin, omdat hier de door de MA geaccepteerde en gerealiseerde onderbouwde waardes worden 
meegeteld en bij tabel 3 de begrote waardes bij start; soms wordt er meer gerealiseerd en soms is nog 
niet alles gerealiseerd of wordt er minder gerealiseerd

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

Samenwerkingsverbanden EFRO Meer 
ontwikkeld

3,00 0,00 0,00 aantal samenwerkingsverbanden in lopende projecten binnen einddatum 31-12-2019, dit is gelijk aan de 
definitie van 2018 en gerealiseerd en einddatum is NIET gelijk aan vastgesteld

4 O CO39 Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen 
gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden

Square metres EFRO Meer 
ontwikkeld

1.142,00 1.000,00 0,00 aantal m2 van twee projecten binnen einddatum 31-12-2019> health Tech park is 31-12-2019 beëindigd 
en wordt pas in 2020 vastgesteld; Noorderpark onderneemt is al in 2018 beëindigd en in 2019 
vastgesteld

4 F F103 Gecertificeerde totale subsidiabele kosten. Euro EFRO Meer 6.637.797,00 711.063,35 0,00 totaal subsidiabele kosten gecertificeerd prio4



NL 37 NL

Prioritaire 
as

Soort 
indicator

ID Indicator Meeteenheid Fonds Regiocategorie 2018 
Cumulatief 

totaal

2017 
Cumulatief 

totaal

2016 
Cumulatief 

totaal

Opmerkingen

ontwikkeld
4 I KIS4 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun 

ontvangt bij gestarte projecten.
Ondernemeingen EFRO Meer 

ontwikkeld
19,00 40,00 0,00

Prioritaire 
as

Soort 
indicator

ID Indicator Meeteenheid Fonds Regiocategorie 2015 Cumulatief 
totaal

2014 Cumulatief 
totaal

1 O CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt Enterprises EFRO Meer 
ontwikkeld

0,00 0,00

1 F F101 Gecertificeerde totale subsidiabele kosten voor het versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Euro EFRO Meer 
ontwikkeld

0,00 0,00

1 I KIS1 Productieve in-vestering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt bij gestarte projecten. Ondernemingen EFRO Meer 
ontwikkeld

0,00 0,00

2 F F102 Gecertificeerde totale subsidiabele kosten in de toepassing van hernieuwbare  energie en energie efficiëntie in bestaande bouw (4a en 4c) Euro EFRO Meer 
ontwikkeld

0,00

2 I KIS2 Aantal acties gericht op procesondersteuning, vraagbundeling en business case ontwikkeling voor hernieuwbare energie in gestarte projecten Acties EFRO Meer 
ontwikkeld

0,00 0,00

2 O 2.c Aantal acties gericht op procesondersteuning, vraagbundeling en business case ontwikkeling voor hernieuwbare energie Acties EFRO Meer 
ontwikkeld

0,00 0,00

2 O 2.g Aantal stimuleringsprojecten gericht op energie efficiëntie Stimuleringsprojecten EFRO Meer 
ontwikkeld

0,00 0,00

3 F F103 Gecertificeerde totale subsidiabele kosten. Euro EFRO Meer 
ontwikkeld

0,00 0,00

3 I KIS3 Aantal samenwerkingsverbanden gericht op het verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt, tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven en/of overheid bij 
gestarte projecten.

Samenwerkingsverbanden EFRO Meer 
ontwikkeld

0,00 0,00

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

0,00 0,00

4 O CO39 Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden Square metres EFRO Meer 
ontwikkeld

0,00 0,00

4 F F103 Gecertificeerde totale subsidiabele kosten. Euro EFRO Meer 
ontwikkeld

0,00 0,00

4 I KIS4 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt bij gestarte projecten. Ondernemeingen EFRO Meer 
ontwikkeld

0,00 0,00

Prioritaire 
as

Soort 
indicator

ID Indicator Meeteenheid Fonds Regiocategorie Mijlpaal voor 
2018: totaal

Mijlpaal voor 
2018: mannen

Mijlpaal voor 
2018: vrouwen

Uiteindelijk streefdoel 
(2023): totaal

Uiteindelijk streefdoel 
(2023): mannen

Uiteindelijk streefdoel 
(2023): vrouwen

1 O CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt Enterprises EFRO Meer 
ontwikkeld

56 1.124,00

1 F F101 Gecertificeerde totale subsidiabele kosten voor het versterken van onderzoek, 
technologische ontwikkeling en innovatie.

Euro EFRO Meer 
ontwikkeld

48.510.182 314.869.684,00

1 I KIS1 Productieve in-vestering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt bij gestarte projecten. Ondernemingen EFRO Meer 
ontwikkeld

337 1.124,00

2 F F102 Gecertificeerde totale subsidiabele kosten in de toepassing van hernieuwbare  energie en 
energie efficiëntie in bestaande bouw (4a en 4c)

Euro EFRO Meer 
ontwikkeld

14.321.811 85.432.112,00

2 I KIS2 Aantal acties gericht op procesondersteuning, vraagbundeling en business case 
ontwikkeling voor hernieuwbare energie in gestarte projecten

Acties EFRO Meer 
ontwikkeld

6 21,00

2 O 2.c Aantal acties gericht op procesondersteuning, vraagbundeling en business case 
ontwikkeling voor hernieuwbare energie

Acties EFRO Meer 
ontwikkeld

2 21,00

2 O 2.g Aantal stimuleringsprojecten gericht op energie efficiëntie Stimuleringsprojecten EFRO Meer 
ontwikkeld

5 163,00

3 F F103 Gecertificeerde totale subsidiabele kosten. Euro EFRO Meer 
ontwikkeld

4.293.560 29.763.792,00

3 I KIS3 Aantal samenwerkingsverbanden gericht op het verkleinen van de mismatch op de 
arbeidsmarkt, tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven en/of overheid bij gestarte 
projecten.

Samenwerkingsverbanden EFRO Meer 
ontwikkeld

4 13,00

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

Samenwerkingsverbanden EFRO Meer 
ontwikkeld

1 13,00

4 O CO39 Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in 
stedelijke gebieden

Square metres EFRO Meer 
ontwikkeld

2.430 48.600,00

4 F F103 Gecertificeerde totale subsidiabele kosten. Euro EFRO Meer 
ontwikkeld

6.146.926 36.667.490,00

4 I KIS4 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt bij gestarte projecten. Ondernemeingen EFRO Meer 
ontwikkeld

16 39,00
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3.4 Financiële gegevens (artikel 50, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

Tabel 6: Financiële informatie op het niveau van de prioritaire as en het operationele programma

(zoals uiteengezet in tabel 1 van bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1011/2014 van de Commissie (Model voor de indiening van financiële 
gegevens))

Prioritaire 
as

Fonds Regiocategorie Berekeningsgrondslag Totaal fonds 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

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

Deel van de totale 
toewijzing besteed 
aan door de 
begunstigden 
gedeclareerde 
subsidiabele 
uitgaven

Aantal 
geselecteerde 
concrete acties

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

Totaal 314.869.684,00 36,71% 360.584.936,45 114,52% 217.737.694,21 153.458.832,06 48,74% 83

2 EFRO Meer 
ontwikkeld

Totaal 85.432.112,00 40,00% 84.915.630,01 99,40% 37.964.172,21 27.632.265,26 32,34% 12

3 EFRO Meer 
ontwikkeld

Totaal 29.763.792,00 50,00% 28.961.177,50 97,30% 22.268.792,32 17.700.852,79 59,47% 15

4 EFRO Meer 
ontwikkeld

Totaal 36.667.490,00 50,00% 30.362.485,87 82,80% 19.771.151,23 9.542.020,52 26,02% 8

5 EFRO Meer 
ontwikkeld

Totaal 15.247.054,00 50,00% 15.187.764,00 99,61% 15.187.764,00 5.725.762,51 37,55% 5

Totaal EFRO Meer 
ontwikkeld

481.980.132,00 39,54% 520.011.993,83 107,89% 312.929.573,97 214.059.733,14 44,41% 123

Algemeen 
totaal

481.980.132,00 39,54% 520.011.993,83 107,89% 312.929.573,97 214.059.733,14 44,41% 123
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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

Indeling dimensies Financiële gegevens

Fonds Regiocategorie Steunverleningsgebied Financieringsvorm Territoriale 
dimensie

Territoriale 
uitvoeringsmechanismen

Dimensie 
thematische 
doelstelling

Secundair 
thema 
ESF

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

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

001 01 01 07 01  24 NL31 1.303.000,00 1.003.000,00 168.659,63 2

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

056 01 01 01 01  20 NL326 2.192.847,00 990.631,80 0,00 1

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

056 01 01 07 01  03 NL23 1.581.795,00 790.897,00 795.458,53 1

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

056 01 01 07 01  05 NL32 994.923,00 492.025,60 233.353,31 1

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

056 01 01 07 01  11 NL32 2.661.775,00 1.829.076,30 2.374.435,25 1

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

056 01 01 07 01  12 NL33 552.968,54 221.187,37 556.274,30 1

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

056 01 01 07 01  13 NL31 865.450,00 346.180,01 0,00 1

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

056 01 01 07 01  13 NL32 958.416,27 620.614,79 1.144.534,96 1

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

056 01 01 07 01  20 NL31 6.041.877,00 2.883.075,20 935.454,22 2

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

056 01 01 07 01  22 NL23 6.515.999,59 2.439.237,16 35.833,97 1

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

058 01 01 07 01  01 NL32 5.783.127,88 3.582.617,62 5.418.936,18 2

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

058 01 01 07 01  03 NL33 2.457.848,00 2.221.063,00 2.146.842,24 1

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

058 01 01 07 01  08 NL32 5.000.000,00 2.623.750,00 3.717.514,76 1

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

058 01 01 07 01  12 NL33 4.300.380,00 3.444.084,00 949.458,35 1

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

058 01 01 07 01  20 NL23 3.815.763,00 2.315.376,01 947.409,99 1

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

058 01 01 07 01  20 NL31 1.694.866,00 949.151,00 1.300.576,94 2

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

058 01 01 07 01  20 NL32 1.838.335,66 735.334,66 1.703.596,88 1

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

058 01 01 07 01  20 NL33 533.370,00 275.115,00 608.729,83 1

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

058 01 01 07 01  22 NL31 3.697.811,00 1.734.999,97 2.038.524,95 1

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

058 01 01 07 01  22 NL32 2.520.000,00 1.290.000,00 611.186,15 1

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

058 01 01 07 01  22 NL33 6.763.625,00 2.755.449,80 6.385.481,90 2

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

060 01 01 07 01  06 NL33 3.730.455,27 2.547.427,00 4.040.277,04 2

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

060 01 01 07 01  07 NL23 5.950.000,00 3.023.659,00 6.968.744,01 1

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

060 01 01 07 01  11 NL32 6.883.101,00 4.723.176,19 8.862.914,60 3

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

060 01 01 07 01  12 NL33 2.617.848,00 1.695.635,00 2.591.681,40 1

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

060 01 01 07 01  13 NL23 2.215.901,00 966.360,00 326.107,65 1

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

060 01 01 07 01  13 NL33 2.970.001,51 1.422.215,00 0,00 1

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

060 01 01 07 01  19 NL32 2.221.700,00 1.736.665,00 2.189.861,87 1

1 EFRO Meer 060 01 01 07 01  20 NL31 4.699.920,00 2.083.896,00 2.662.385,16 1
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Prioritaire 
as

Kenmerken van de 
uitgaven

Indeling dimensies Financiële gegevens

Fonds Regiocategorie Steunverleningsgebied Financieringsvorm Territoriale 
dimensie

Territoriale 
uitvoeringsmechanismen

Dimensie 
thematische 
doelstelling

Secundair 
thema 
ESF

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

ontwikkeld
1 EFRO Meer 

ontwikkeld
060 01 01 07 01  20 NL32 31.083.942,00 19.317.949,99 9.193.956,32 3

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

060 01 01 07 01  20 NL33 4.321.800,00 2.481.754,00 5.450.462,04 1

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

060 01 01 07 01  22 NL31 333.739,99 133.492,00 281.404,50 1

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

060 01 01 07 01  24 NL32 4.467.732,50 2.243.697,91 801.643,90 1

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

060 01 01 07 01  24 NL33 13.268.141,00 9.303.323,01 5.303.690,53 2

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

061 01 01 07 01  03 NL23 5.343.728,36 2.807.830,35 0,00 1

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

061 01 01 07 01  24 NL32 1.195.564,76 840.093,47 0,00 1

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

062 01 01 01 01  13 NL33 4.315.335,00 2.827.006,00 361.568,43 1

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

062 01 01 01 01  20 NL326 2.250.118,00 900.047,60 370.103,75 2

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

062 01 01 07 01  01 NL32 3.673.690,00 2.765.629,96 3.810.713,31 1

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

062 01 01 07 01  03 NL33 3.215.064,00 2.205.805,00 0,00 1

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

062 01 01 07 01  06 NL33 2.874.792,00 1.721.269,41 3.493.995,04 1

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

062 01 01 07 01  09 NL33 7.498.700,00 2.644.556,00 9.205.716,01 1

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

062 01 01 07 01  11 NL33 3.967.839,00 3.903.839,00 3.584.324,03 1

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

062 01 01 07 01  12 NL33 4.907.560,00 2.303.750,49 6.238.046,68 1

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

062 01 01 07 01  13 NL32 6.201.265,00 3.509.018,00 3.095.500,92 2

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

062 01 01 07 01  13 NL33 9.525.677,00 5.472.299,62 0,00 2

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

062 01 01 07 01  24 NL33 12.639.587,00 7.262.362,00 1.085.037,78 1

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

063 01 01 07 01  02 NL32 1.921.870,00 1.324.506,00 1.677.262,50 1

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

064 01 01 01 01  08 NL33 4.205.452,00 1.682.180,80 1.047.775,83 1

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

064 01 01 01 01  20 NL31 1.811.643,00 724.657,00 1.537.152,91 1

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

064 01 01 01 01  20 NL326 1.867.709,00 826.042,00 293.181,68 1

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

064 01 01 01 01  22 NL326 768.918,65 307.567,46 236.818,83 1

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

064 01 01 07 01  03 NL23 2.910.203,00 1.295.738,82 2.422.386,83 1

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

064 01 01 07 01  06 NL32 21.000,00 10.000,00 0,00 1

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

064 01 01 07 01  07 NL33 300.000,00 300.000,00 0,00 2

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

064 01 01 07 01  09 NL32 1.048.256,00 514.476,80 1.157.826,75 1

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

064 01 01 07 01  13 NL33 255.695,00 102.278,00 38.015,10 1

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

064 01 01 07 01  20 NL31 4.280.000,00 2.063.200,00 304.696,56 1

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

064 01 01 07 01  20 NL32 1.797.597,46 719.038,46 736.923,86 1

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

064 01 01 07 01  24 NL33 20.060,00 20.060,00 0,00 1
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Prioritaire 
as

Kenmerken van de 
uitgaven

Indeling dimensies Financiële gegevens

Fonds Regiocategorie Steunverleningsgebied Financieringsvorm Territoriale 
dimensie

Territoriale 
uitvoeringsmechanismen

Dimensie 
thematische 
doelstelling

Secundair 
thema 
ESF

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

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

064 03 01 07 01  24 NL23 13.333.333,00 13.333.333,00 3.333.333,25 1

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

064 03 01 07 01  24 NL32 12.500.000,00 8.750.000,00 3.125.000,00 1

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

064 03 01 07 01  24 NL33 71.549.112,00 47.709.112,00 22.989.556,00 2

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

064 04 01 07 01  24 NL31 23.833.333,00 11.400.000,00 0,00 3

1 EFRO Meer 
ontwikkeld

067 01 01 07 01  13 NL32 3.713.374,01 2.269.880,58 2.568.504,65 1

2 EFRO Meer 
ontwikkeld

010 01 01 07 04  10 NL23 3.101.245,00 2.046.122,00 461.612,25 1

2 EFRO Meer 
ontwikkeld

010 01 01 07 04  22 NL32 2.006.113,00 802.445,00 927.816,49 1

2 EFRO Meer 
ontwikkeld

011 01 01 01 04  09 NL326 7.819.479,00 3.127.790,00 2.496.060,28 1

2 EFRO Meer 
ontwikkeld

012 01 01 01 04  10 NL23 22.463.360,00 5.300.000,00 5.054.346,62 1

2 EFRO Meer 
ontwikkeld

012 01 01 07 04  10 NL32 2.579.112,65 1.303.180,92 2.758.278,79 1

2 EFRO Meer 
ontwikkeld

012 01 01 07 04  11 NL32 2.233.000,00 1.451.450,00 2.754.702,47 1

2 EFRO Meer 
ontwikkeld

012 04 01 07 04  10 NL33 15.125.000,00 7.050.000,00 3.781.250,00 1

2 EFRO Meer 
ontwikkeld

013 01 01 07 04  10 NL32 951.866,65 336.282,29 2.662.932,96 1

2 EFRO Meer 
ontwikkeld

013 04 01 01 04  10 NL339 5.066.638,00 2.533.319,00 1.266.659,50 1

2 EFRO Meer 
ontwikkeld

013 04 01 07 04  10 NL33 12.724.958,00 5.089.983,00 3.181.239,50 1

2 EFRO Meer 
ontwikkeld

014 04 01 07 04  10 NL33 8.000.000,00 8.000.000,00 2.000.000,00 1

2 EFRO Meer 
ontwikkeld

016 01 01 07 04  08 NL32 2.844.857,71 923.600,00 287.366,40 1

3 EFRO Meer 
ontwikkeld

050 01 01 01 08  08 NL332 827.436,00 413.453,00 1.155.631,39 1

3 EFRO Meer 
ontwikkeld

050 01 01 01 08  19 NL332 1.403.880,00 929.000,00 0,00 1

3 EFRO Meer 
ontwikkeld

055 01 01 01 08  24 NL422 600.108,00 389.860,00 0,00 1

3 EFRO Meer 
ontwikkeld

063 01 01 01 08  07 NL339 1.399.650,00 793.860,00 771.117,33 1

3 EFRO Meer 
ontwikkeld

063 01 01 01 08  19 NL310 3.893.983,84 3.153.246,84 2.132.120,98 3

3 EFRO Meer 
ontwikkeld

063 01 01 01 08  19 NL326 11.307.999,26 8.298.644,50 9.202.175,10 3

3 EFRO Meer 
ontwikkeld

063 01 01 01 08  19 NL332 2.014.582,30 1.328.681,15 700.482,97 2

3 EFRO Meer 
ontwikkeld

063 01 01 01 08  19 NL339 5.631.212,62 5.570.076,43 3.296.709,47 1

3 EFRO Meer 
ontwikkeld

063 01 01 01 08  24 NL339 1.882.325,48 1.391.970,40 442.615,55 2

4 EFRO Meer 
ontwikkeld

072 01 01 01 09  17 NL326 2.024.901,43 1.512.450,71 512.879,17 1

4 EFRO Meer 
ontwikkeld

072 01 01 01 09  20 NL326 3.562.222,00 1.813.100,96 1.922.924,94 1

4 EFRO Meer 
ontwikkeld

072 01 01 01 09  23 NL310 2.841.392,40 1.247.107,46 1.101.396,06 1

4 EFRO Meer 
ontwikkeld

072 01 01 01 09  24 NL310 1.800.000,00 900.000,00 133.394,42 1

4 EFRO Meer 
ontwikkeld

072 04 01 01 09  08 NL332 7.200.000,00 7.200.000,00 1.800.000,00 1

4 EFRO Meer 072 04 01 01 09  24 NL339 11.399.936,00 5.699.968,00 2.849.984,00 1
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Prioritaire 
as

Kenmerken van de 
uitgaven

Indeling dimensies Financiële gegevens

Fonds Regiocategorie Steunverleningsgebied Financieringsvorm Territoriale 
dimensie

Territoriale 
uitvoeringsmechanismen

Dimensie 
thematische 
doelstelling

Secundair 
thema 
ESF

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

ontwikkeld
4 EFRO Meer 

ontwikkeld
073 01 01 01 09  23 NL326 671.766,04 536.256,10 673.203,44 1

4 EFRO Meer 
ontwikkeld

097 01 01 06 09  21 NL332 862.268,00 862.268,00 548.238,49 1

5 EFRO Meer 
ontwikkeld

121 01 01 07  24 NL339 15.187.764,00 15.187.764,00 5.725.762,51 5
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Tabel 8: Het gebruik van kruisfinanciering

1 2 3 4 5 6
Het gebruik van 
kruisfinanciering

Prioritaire 
as

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

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

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

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

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

1 0,00 0,00

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

2 0,00 0,00

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

3 0,00 0,00

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

4 0,00 0,00

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

5 0,00 0,00
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 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 2 3 4 5
Prioritaire 
as

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)

Als percentage van de EU-
steun aan de prioritaire as op 
het moment van goedkeuring 
van het programma (%) 
(2/EU-steun aan de prioritaire 
as op het moment van 
goedkeuring van het 
programma*100)

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)

Als percentage van de EU-
steun aan de prioritaire as op 
het moment van goedkeuring 
van het programma (%) 
(4/EU-steun aan de prioritaire 
as op het moment van 
goedkeuring van het 
programma*100)

1 0,00 0,00
2 0,00 0,00
3 0,00 0,00
4 0,00 0,00
5 0,00 0,00
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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)

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 ESF-

deel van een programma dat door meerdere 
fondsen gefinancierd wordt*100)

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 ESF-

deel van een programma dat door meerdere 
fondsen gefinancierd wordt*100)
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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

De evaluaties van de prioriteiten Innovatie en Koolstofarme economie zijn in 2018 afgerond. De afronding 
van de evaluatie van de vier GTI’s heeft in januari 2019 plaatsgevonden. De evaluatie van de GTI’s is 
samen met het ministerie van SZW gedaan. In juli 2019 is tevens de MidTerm evaluatie Uitvoering 
landsdelige EFRO-programma’s 2014-2020 opgeleverd.

Gezien de fase waarin het programma zich bevindt hebben een aantal aanbevelingen vooral ook effect op 
de vormgeving van het programma voor de periode 2021-2027, die juist in 2019 en 2020 wordt opgestart. 
De aanbevelingen zullen aan de stuurgroep Kansen voor West III worden meegegeven.

 

Evaluatie Geïntegreerde Territoriale Investering (GTI)

In deze evaluatie wordt ingegaan op twee hoofdvragen en specifiek gaat het om de GTI-activiteiten die 
bijdragen aan de doelstelling van het verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt.

1. Is de verstrekking van GTI-middelen uit EFRO en ESF doeltreffend, doelmatig en effectief, op 
basis van het gestelde in de Operationele Programma’s 2014-2020?

2. Welke positieve en negatieve effecten heeft de geïntegreerde aanpak van GTI? Verder worden in 
de evaluatie mogelijke modellen voor een toekomstig GTI-programma besproken.

 

Er is een meerwaarde om een programma te hebben dat op integrale basisvraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt beziet. Er bestaat immers nog steeds een mismatch op de arbeidsmarkt in de geselecteerde 
gebieden. De projecten zetten zich in op het tegengaan van deze mismatch.

De conclusie wordt getrokken dat de geïntegreerde aanpak van groot belang is om de mismatch op de 
arbeidsmarkt duurzaam aan te pakken en dat hiervoor dan ook voldoende middelen gereserveerd moeten 
blijven.

 

Het programma GTI is op strategisch niveau doeltreffend geweest; er is meer wederzijds begrip en 
samenwerking tussen beleidsvelden. Daarnaast is er ook op het niveau van scholen, bedrijven en lokale 
overheid meer afstemming, waardoor er een betere aansluiting van vraag en aanbod kan plaatsvinden. 
Vanuit het programmaniveau bezien, is de aanpak doelmatig geweest: de uitvoeringskosten voor GTI’s bij 
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de MA’s zijn redelijk beperkt, doordat het programma is ingebed in bestaande structuren. Dit is een 
doelmatige wijze van de opzet van het programma. Tegelijkertijd gaat het wel ten koste van de 
doeltreffendheid op projectniveau. Echt geïntegreerde projecten zijn er weinig, dit is in slechts twee 
gevallen gelukt. Het ontbreken van geïntegreerde projecten kan worden toegeschreven aan de verschillen 
in aanvraag- en verantwoordingsprocedures tussen de twee fondsen. Doelmatigheid op projectniveau voor 
deelnemende partners is dus veel minder het geval dan op programmaniveau.

 

Voor een duurzaam doeltreffend effect van de geïntegreerde aanpak, dat niet alleen op programmaniveau 
zijn uitwerking heeft, wordt geconcludeerd dat een doelmatiger inrichting van het programma van belang 
is. Hiertoe worden een tweetal mogelijkheden voorzien:

 Voortzetting van de GTI’s onder de huidige EFRO- en ESF-regelingen
 Voortzetting van de GTI’s in een aparte regeling

Na de evaluatie is in 2019 is duidelijk geworden dat een nieuwe inzet vanuit ESF in een GTI met EFRO in 
een volgend programma niet wordt gecontinueerd. Hiermee vervallen beide genoemde opties. Gezien het 
belang voor investeringen in de mismatch op de arbeidsmarkt zal er vanuit de separate fondsen wel 
worden gezocht naar synergie waar dit mogelijk is.

 

Evaluatie Midterm Uitvoering landsdelige EFRO-programma’s 2014-2020 

Bij de start van de EFRO-programmaperiode 2014-2020 is onderzocht hoe de uitvoering voor Nederland 
het beste kon worden vormgegeven. Conclusie was dat door vergaande samenwerking tussen de betrokken 
partijen de kwaliteit van de uitvoering zou verbeteren voor zowel de uitvoeringsorganen, als de 
subsidieontvangers. Daarop hebben de vier Managementautoriteiten (MA’s) en de Certificeringsautoriteit 
(CA) op 21 maart 2013 het ‘Samenwerkingsconvenant Uitvoeringsorganisatie 2014-2020’ gesloten. In dit 
convenant zijn bestuurlijke samenwerkingsafspraken vastgelegd, gericht op het verbeteren van de 
kwaliteit van uitvoering van de Operationele Programma’s. Hierin is ook de voorliggende MidTerm 
evaluatie voorzien.

Geen onderdeel van het genoemde samenwerkingsconvenant, maar wel als onderdeel meegenomen in de 
voorliggende evaluatie, zijn de vergelijking van de front offices van de MA’s (organisatie en uitvoering 
van de projectpijplijn) en de effectiviteit van communicatie van EFRO door de MA’s.

 

Bij de evaluatie van het samenwerkingsconvenant wordt duidelijk dat de afspraken hebben geleid tot een 
verbetering van de kwaliteit van de uitvoering, maar dat nog niet alle ambities zijn gerealiseerd.
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De werkwijze en beoordelingssysteem zijn meer uniform; één ICT-systeem, één Administratieve 
Organisatie, één landelijke set van beoordelingscriteria en intensievere afstemming en kennisdeling. 
Daarnaast heeft het ‘in control’ zijn ook een positief effect op de rechtszekerheid van aanvragers en wordt 
het EFRO-webportaal/loket (de voorkant van het ICT-systeem) als aanzienlijke verbetering gezien.

 

Het samenwerkingsconvenant leidt niet direct tot een afname van de controle- en verantwoordingsdruk 
voor ondernemers. Meer focus op het realiseren van projectresultaten en de bijbehorende effecten 
(outcome) en minder op de strenge verantwoording kan hier een positieve invloed op hebben. Hiervoor 
dienen in overleg met CA en AA de controle- en verantwoordingsprocedures te worden vereenvoudigd.

 

De doeltreffendheid van communicatie met betrekking tot het bekendmaken van programma’s en het 
werven van nieuwe projecten is beoordeeld als goed. Resultaat is dat de projectpijplijnen bij alle MA’s 
redelijk tot goed gevuld zijn. De nadruk verschuift daarmee van het werven van project naar het 
bekendmaken van gerealiseerde successen en resultaten.

 

Als het gaat om het bereiken van het (kleine) mkb, wordt de doeltreffendheid van communicatie 
beoordeeld als beperkt. Daarnaast heeft EFRO bij veel mkb’ers een negatieve connotatie (zware 
verantwoording en controle), dan wel dat EFRO relatief onbekend is. Dit punt van doeltreffendheid van 
communicatie sluit aan bij beoordeling van het brede publiek dat de bekendheid van EFRO beperkt is. 
Projecten medegefinancierd met EFRO zullen meer zichtbaar moeten worden gemaakt ondanks de aard en 
complexiteit van EFRO en een beperkt communicatie-budget.

 

 

 

Op 21 november 2019 heeft het Comité van Toezicht kennisgenomen van deze evaluatie en de gemaakte 
aanbevelingen. Het Comité stemde in om in de voorbereiding van het OP 2021-2027 de volgende 
aanbevelingen mee te nemen:

 Het identificeren en prioriteren van ambities uit het samenwerkingsconvenant die nog gerealiseerd 
moeten worden zoals; een efficiencyverbetering van het ICT-systeem Navision,

 In overleg met AA en CA de controle-en verantwoordingsdruk van ondernemers verminderen; 
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meer oog voor het realiseren van projectresultaten en de bijbehorende effecten (outcome) en 
minder op gedetailleerde verantwoording.

 Door het aanjagen van het uitwisselen van ‘good practices’ van MA’s en de verschillen te 
omarmen kunnen er mogelijkheden ontstaan om de kwaliteit van de landelijke programma-
uitvoering te verbeteren.

 Intensiveer communicatie richting het (kleine) mkb en leg daarbij de nadruk op de 
maatschappelijke impact van gesubsidieerde projecten.

 Om de doeltreffendheid van de communicatie-strategie te vergroten, dienen concrete en meetbare 
communicatiedoelstellingen te worden opgesteld, zodat de bekendheid van EFRO en daarmee de 
zichtbaarheid wordt vergroot.
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Naam Fonds Vanaf 
maand

Vanaf 
jaar

Tot en 
met 
maand

Tot 
en 
met 
jaar

Soort 
evaluatie

Thematische 
doelstelling

Onderwerp Bevindingen

Evaluatie 
uitvoering 
EFRO

EFRO 3 2019 11 2019 Proces 01
04

Evaluatie ten aanzien van de 
uitvoering van de EFRO-
programma's in Nederland. 
Betreft meer processen tegen het 
licht houden op beide prioriteiten.

Conclusies

In de samenvatting van het evaluatierapport zijn de 
volgende conclusies en aanbevelingen geformuleerd:

-           De afspraken in het samenwerkingsconvenant 
hebben geleid tot een verbetering van de kwaliteit van 
de programma-uitvoering door de vier 
Managementautoriteiten, de Certificeringsautoriteit en 
het coördinerende departement EZK, maar nog niet alle 
ambities zijn gerealiseerd.

-           Het samenwerkingsconvenant leidt niet direct 
tot een afname van de controle- en 
verantwoordingsdruk voor ondernemers.

-           De verschillen tussen de front offices van de 
MA’s bieden mogelijkheden om de kwaliteit van de 
landelijke programma-uitvoering te verbeteren.

-           De doeltreffendheid van communicatie met 
betrekking tot het bekendmaken van programma’s en 
het werven van nieuwe projecten is beoordeeld als 
goed.

-           Als het gaat om het bereiken van het (kleine) 
mkb, is de doeltreffendheid van communicatie 
beoordeeld als beperkt.

-           De doeltreffendheid van communicatie met 
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betrekking tot de bekendheid van EFRO onder het 
brede publiek is beoordeeld als beperkt.

-           Om EFRO nog effectiever te laten zijn, dienen 
op strategisch niveau keuzes te worden gemaakt.

Evaluatie 
Geïntegreerde 
Territoriale 
Investering

EFRO 1 2014 1 2019 Gemengd 08
09

De afronding van de evaluatie 
(Ecorys) van de vier GTI’s (met 
ministerie SZW) heeft in januari 
2019 plaatsgevonden. Twee 
hoofdvragen (specifiek om GTI-
activiteiten die bijdragen 
aan doelstelling van verkleinen 
van de mismatch op de 
arbeidsmarkt). 1) 
Is verstrekking GTI-
middelen EFRO en ESF 
doeltreffend, doelmatig en 
effectief, obv Operationele 
Programma’s 2014-2020? 2) 
Welke positieve en negatieve 
effecten heeft geïntegreerde 
aanpak GTI? 

Een programma dat integrale basis vraag en aanbod op 
de arbeidsmarkt beziet is meerwaarde 
vanwege mismatch op de arbeidsmarkt.. Op 
beleidsniveau geïntegreerde aanpak GTI’s 
positief, meer samenwerking en wederzijds 
begrip tussen sociale en economische beleidsvelden. Op 
projectniveau minder van integratie; weinig 
voorbeelden EFRO+ESF. Reden: verschillen in 
aanvraagprocedure en verantwoording. De 
uitvoeringskosten voor GTI’s bij de MA’s beperkt, 
doordat programma ingebed binnen 
ESF+EFRO. Doeltreffendheid minder bij financiering 
vanuit twee aparte Europese fondsen. Aanvragers 
ervaren hoge administratieve lasten. Geïntegreerde 
aanpak van groot belang om mismatch arbeidsmarkt 
duurzaam aan te pakken -> voldoende middelen 
reserveren. Toekomst verschillende modellen mogelijk:

• Voortzetting van de GTI’s onder de huidige 
EFRO- en ESF-regelingen: Om een duurzaam effect 
te bereiken van een geïntegreerde aanpak van de 
mismatch op de arbeidsmarkt, belangrijk om juiste 
omstandigheden te scheppen, zodat integratie 
in praktijk in gezamenlijke projecten ook beter van de 
grond kan komen. Versimpeling regelgeving, 
waardoor aanvraag van gelden vanuit twee Europese 
fondsen gemakkelijker realiseren, wel optimaliseren;

• Voortzetting van de GTI’s in een aparte regeling: 
Daarnaast kan verregaande integratie bewerkstelligd 
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worden door aanpakken van mismatch in de 
arbeidsmarkt in GTI’s vanuit één fonds, met één 
regeling. Afwegen of doelstellingen, budgetten 
en uitvoeringskosten in evenwicht blijven.
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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

Vanwege het niet behalen van alle verplichte prestatie-indicatoren in 2018 is in 2019, in navolging van de 
verordening, een verschuiving van middelen en een aanpassing van streefwaarden van enkele indicatoren 
(positief en negatief) in het OP middels een programmawijziging doorgevoerd (OP 5.0). Mede hierdoor is 
het de verwachting het geplande eindresultaat in 2023 zal worden behaald. Voor de meest problematische 
streefwaarde van de indicator 2G geldt dat gestart is met de ontwikkeling van een gevarieerder 
instrumentarium (ook subsidies naast leningen), omdat met het huidige aanbod (een VVE-fonds) alleen 
niet de doelen kunnen worden gehaald.

Er zijn twee belangrijke invloeden geweest die de prestatie tot nu toe voor deze indicator beïnvloed heeft. 
Het aantal alternatieve mogelijkheden is een reden, maar vooral de lastigheid van de doelgroep en het feit 
dat eigenlijk alle leden van de VVE mee moeten doen. Een uitgebreide analyse heeft plaatsgevonden en 
een breder pallet aan interventiemogelijkheden wordt in 2020 voor de regio Den Haag bekend gemaakt. 
Daaruit is gebleken dat eerst een subsidie nodig is om de energie-efficiëntie- besparingen in beeld te 
krijgen. Hiervoor zal een subsidieregeling worden opgezet. Daarmee denken we voldoende bijsturing in 
het programma te kunnen realiseren om alsnog de streefwaarden voor prestatie indicator 2G in 2023 te 
halen.

De andere ontwikkelingen zijn positief. Voor de innovatie-indicatoren geldt dat de resultaten op grond van 
de huidige committeringsgraad soms al ruim hoger zijn dan de eindwaarde. Deels leert de ervaring van de 
projecten die klaar of bijna klaar zijn wel dat de realisatie ook wat lager kan uitvallen dan beoogd in de 
begroting. Helaas haken soms bedrijven af in een project, zodat een score van 150% nu op het eind dus 
nog lager kan uitvallen.

Voor de prioriteit koolstofarme economie geldt dat een fors aantal projecten met impact is geselecteerd 
eind 2019, vooral op specifieke doelstelling 4a (hernieuwbare energie). Dit is direct te zien in de positieve 
ontwikkeling in de scores op de indicatoren. Met ook de verschuiving van middelen tussen prioriteit 
vestiging en arbeidspotentieel (mismatch) binnen de GTI is ook hier een positieve ontwikkeling op de 
scores van de indicatoren te zien.

Bij de prioriteit Vestiging was ook de streefwaarde van CO39 in 2018 niet gehaald. Dit had echter 
uitsluitend te maken dat er nog maar één project was vastgesteld. Op basis van de thans verleende 
projecten wordt de streefwaarde in 2023 ruim gehaald



NL 54 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.
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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 krachtens het 
ESI-fondsprogramma 

1 - Versterken 
van onderzoek, 
technologische 
ontwikkeling en 
innovatie

2. Naam van het (de) ESI-fonds(en) ter ondersteuning van het 
financieringsinstrument in het kader van de prioritaire as of maatregel

EFRO

3. Thematische doelstelling(en) als bedoeld in artikel 9, eerste alinea, van 
Verordening (EU) nr. 1303/2013 die door het financieringsinstrument 
wordt/worden ondersteund

01 - Versterking 
van onderzoek, 
technologische 
ontwikkeling en 
innovatie

3.1. Bedrag uit ESI-fondsen dat in financieringsovereenkomsten van de in veld 3 
gekozen thematische doelstelling is vastgelegd (facultatief)

1.238.823,65

4. andere ESI-fondsprogramma's die een bijdrage aan het financieringsinstrument leveren
4.1. CCI-nummer van elk ander ESI-fondsprogramma dat bijdragen aan het 
financieringsinstrument levert
30. Datum van voltooiing van de ex-antebeoordeling 25-mei-2018
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 Healthy Urban 

Living Proof of 
Concpet Fonds

6. Officieel adres/vestigingsplaats van het financieringsinstrument (naam van het 
land en de stad)

Europalaan 400 
in Utrecht

7. Uitvoeringsregelingen
7.1. Op EU-niveau ingestelde financieringsinstrumenten onder direct of 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 niveau ingesteld 
financieringsinstrument, beheerd door of onder verantwoordelijkheid van de 
managementautoriteit, als bedoeld in artikel 38, lid 1, onder b), dat met bijdragen uit 
een ESI-fondsprogramma wordt ondersteund overeenkomstig artikel 38, lid 4, 
onder a), b), c) en d), van Verordening (EU) nr. 1303/2013

Toewijzing van 
uitvoeringstaken 
aan een andere 
publiek- of 
privaatrechtelijke 
instantie

7.3. Financieringsinstrument dat een financiële bijdrage van de 
managementautoriteit combineert met financiële producten van de EIB in het kader 
van het Europees Fonds voor strategische investeringen overeenkomstig artikel 39 
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bis, als bedoeld in artikel 38, lid 1), onder c)
8. Soort financieringsinstrument Specifiek fonds
8.1. Op maat gesneden financieringsinstrumenten of financieringsinstrumenten die 
voldoen aan standaardbepalingen en -voorwaarden d.w.z. "kant-en-klare 
instrumenten"

Maatwerk

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 micro-ondernemingen) 
volgens SEC/2011/1134 definitief

Nee

9.0.3. Garanties Nee
9.0.4. Aandelenkapitaal Nee
9.0.5. Quasiaandelenkapitaal Ja
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, en 
artikel 39 bis, lid 5, onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen voor de 
in artikel 38, lid 1, onder b) en c), bedoelde financieringsinstrumenten): namens de 
managementautoriteit geopende fiduciaire rekening op naam van de uitvoerende 
instantie, of afzonderlijk financieel geheel binnen een financiële instelling

Afzonderlijk 
financieel geheel

III. Vermelding van de instantie die het financieringsinstrument uitvoert en — in voorkomend 
geval — van de instantie die het fonds van fondsen uitvoert, zoals bedoeld in artikel 38, lid 1, 
onder a), b), en c), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (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, en artikel 39 bis, lid 5, 
van Verordening (EU) nr. 1303/2013: bestaande of nieuw opgerichte juridische 
entiteit die belast is met de uitvoering van financieringsinstrumenten; de Europese 
Investeringsbank; het Europees Investeringsfonds; internationale financiële 
instelling waarvan een lidstaat aandeelhouder is; een bank of instelling in handen 
van de overheid, opgericht als juridische entiteit die op professionele basis 
financiële activiteiten uitvoert; een publiek- of privaatrechtelijke instantie; 
managementautoriteit die rechtstreeks uitvoeringstaken verricht (alleen voor 
leningen en garanties)

Een publiek- of 
privaatrechtelijke 
instantie

11.1.1. Naam van de instantie die het financieringsinstrument uitvoert Healthy Urban 
Living Proof of 
Concpet

11.1.2. Officieel adres/vestigingsplaats (land en stad) van de instantie die het 
financieringsinstrument uitvoert

Europalaan 400 
te Utrecht

12. Procedure voor de selectie van de instantie die het financieringsinstrument 
uitvoert: gunning van een overheidsopdracht; andere procedure

Interne gunning

12.1. Beschrijving van de andere procedure voor de selectie van de instantie die het 
financieringsinstrument uitvoert
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13. Datum van ondertekening van de financieringsovereenkomst met de instantie 
die het financieringsinstrument uitvoert

17-jul-2020

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 financieringsovereenkomst is 
vastgelegd (in EUR)

3.533.333,00

14.1. waarvan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR) 1.238.823,65
14.1.1. waarvan EFRO (in EUR) (facultatief) 1.238.823,65
14.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR) (facultatief)
14.1.3. waarvan ESF (in EUR) (facultatief)
14.1.4. waarvan Elfpo (in EUR) (facultatief)
14.1.5. waarvan EFMZV (in EUR) (facultatief)
15. Totaalbedrag aan programmabijdragen betaald aan het financieringsinstrument 
(in EUR)
15.1. waarvan bedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR)
15.1.1. waarvan EFRO (in EUR)
15.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR)
15.1.3. waarvan ESF (in EUR)
15.1.4. waarvan Elfpo (in EUR)
15.1.5. waarvan EFMZV (in EUR)
15.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale medefinanciering (in EUR)
15.2.1. waarvan het totaalbedrag aan nationale overheidsfinanciering (in EUR)
15.2.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale particuliere financiering (in EUR)
16. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat in het kader van het 
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI - Youth Employment Initiative) aan het 
financieringsinstrument is betaald (in EUR)
17. Totaalbedrag aan beheerskosten en -vergoedingen dat is betaald uit 
programmabijdragen (in EUR)
17.1. waarvan basisvergoeding (in EUR)
17.2. waarvan prestatiegerelateerde vergoeding (in EUR)
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)
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 
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Verordening (EU) nr. 1303/2013)
32. Informatie over de vraag of het financieringsinstrument aan het eind van het 
verslagjaar nog steeds operationeel was

Ja

32.1. Indien het financieringsinstrument niet operationeel was aan het eind van het 
verslagjaar, datum van de afronding
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, bedragen die zijn 
gebruikt voor de gedifferentieerde behandeling zoals bedoeld in artikel 43 bis, 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 aan het 
financieringsinstrument (in EUR)
36. Vóór het eind van het verslagjaar aan het financieringsinstrument terugbetaalde 
bedragen die toe te schrijven zijn aan steun uit ESI-fondsen (in EUR)
36.1. waarvan terugbetalingen van kapitaal (in EUR)
36.2. waarvan voordelen, andere inkomsten en opbrengsten (in EUR)
37. Bedrag aan gebruikte middelen die kunnen worden toegeschreven aan de ESI-
fondsen overeenkomstig artikel 43 bis en artikel 44
37.1. waarvan bedragen die zijn betaald voor gedifferentieerde behandeling van 
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 gemaakte 
beheerskosten en de betaling van beheersvergoedingen van het 
financieringsinstrument (in EUR)
37.3. waarvan bedragen ter dekking van de verliezen in het nominale bedrag van de 
bijdrage uit de ESI-fondsen aan het financieringsinstrument ten gevolge van 
negatieve rente, indien dergelijke verliezen zich voordoen ondanks een actief beheer 
van de kasmiddelen door de instanties die de financieringsinstrumenten uitvoeren 
(in 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 vastgelegd in 
de financieringsovereenkomst met de instantie die het financieringsinstrument 
uitvoert (in EUR)
38.1A. Bijdragen in het kader van het financieel product van de EIB, die is 
vastgelegd in de financieringsovereenkomst met de instantie die het 
financieringsinstrument uitvoert (alleen voor de instrumenten in het kader van 
artikel 38, lid 1, onder c)) (in EUR)
38.2. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat aan het 
financieringsinstrument is betaald (in EUR)
38.2.1. waarvan publieke bijdragen (EUR)
38.2.2. waarvan private bijdragen (EUR)
38.2A. Bijdrage in het kader van een financieel product van de EIB, die is betaald 
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aan het financieringsinstrument (alleen voor de instrumenten in het kader van artikel 
38, lid 1, onder c)) (in EUR)
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 
financieringsinstrument bijdraagt

CO03 - 
Productieve 
investering: 

Aantal 
ondernemingen 

dat andere 
financiële steun 

dan subsidies 
ontvangt

41.1. Streefwaarde van de outputindicator 20,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de 
streefwaarde van de outputindicator

0,00

41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het 
financieringsinstrument bijdraagt

CO07 - 
Productieve 
investering: 
Particuliere 

investeringen die 
zijn afgestemd 

op 
overheidssteun 

voor 
ondernemingen 
(niet-subsidies)

41.1. Streefwaarde van de outputindicator 541.665,45
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de 
streefwaarde van de outputindicator

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 
krachtens het ESI-fondsprogramma 

1 - Versterken van 
onderzoek, technologische 
ontwikkeling en innovatie

2. Naam van het (de) ESI-fonds(en) ter ondersteuning van het 
financieringsinstrument in het kader van de prioritaire as of maatregel

EFRO

3. Thematische doelstelling(en) als bedoeld in artikel 9, eerste alinea, 
van Verordening (EU) nr. 1303/2013 die door het 
financieringsinstrument wordt/worden ondersteund

01 - Versterking van 
onderzoek, technologische 
ontwikkeling en innovatie

3.1. Bedrag uit ESI-fondsen dat in financieringsovereenkomsten van de 
in veld 3 gekozen thematische doelstelling is vastgelegd (facultatief)

14.300.000,00

4. andere ESI-fondsprogramma's die een bijdrage aan het financieringsinstrument leveren
4.1. CCI-nummer van elk ander ESI-fondsprogramma dat bijdragen aan 
het financieringsinstrument levert
30. Datum van voltooiing van de ex-antebeoordeling 21-mei-2015
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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 (naam 
van het land en de stad)

Prinses Margrietplantsoen 
32, 2595 BR Den Haag

7. Uitvoeringsregelingen
7.1. Op EU-niveau ingestelde financieringsinstrumenten onder direct of 
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 niveau 
ingesteld financieringsinstrument, beheerd door of onder 
verantwoordelijkheid van de managementautoriteit, als bedoeld in 
artikel 38, lid 1, onder b), dat met bijdragen uit een ESI-fondsprogramma 
wordt ondersteund overeenkomstig artikel 38, lid 4, onder a), b), c) en d), 
van Verordening (EU) nr. 1303/2013

Investering in het kapitaal 
van bestaande 
rechtspersonen of nieuw 
opgerichte rechtspersonen

7.3. Financieringsinstrument dat een financiële bijdrage van de 
managementautoriteit combineert met financiële producten van de EIB in 
het kader van het Europees Fonds voor strategische investeringen 
overeenkomstig artikel 39 bis, als bedoeld in artikel 38, lid 1), onder c)
8. Soort financieringsinstrument Specifiek fonds
8.1. Op maat gesneden financieringsinstrumenten of 
financieringsinstrumenten die voldoen aan standaardbepalingen en 
-voorwaarden d.w.z. "kant-en-klare instrumenten"

Maatwerk

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) Nee
9.0.2. Microleningen (< 25 000 EUR en verstrekt aan micro-
ondernemingen) volgens SEC/2011/1134 definitief

Nee

9.0.3. Garanties Nee
9.0.4. Aandelenkapitaal Ja
9.0.5. Quasiaandelenkapitaal Ja
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, en artikel 39 bis, lid 5, onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 
(alleen voor de in artikel 38, lid 1, onder b) en c), bedoelde 
financieringsinstrumenten): namens de managementautoriteit geopende 
fiduciaire rekening op naam van de uitvoerende instantie, of afzonderlijk 

Afzonderlijk financieel 
geheel
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financieel geheel binnen een financiële instelling
III. Vermelding van de instantie die het financieringsinstrument uitvoert en — in voorkomend 
geval — van de instantie die het fonds van fondsen uitvoert, zoals bedoeld in artikel 38, lid 1, 
onder a), b), en c), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (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, en artikel 39 
bis, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1303/2013: bestaande of nieuw 
opgerichte juridische entiteit die belast is met de uitvoering van 
financieringsinstrumenten; de Europese Investeringsbank; het Europees 
Investeringsfonds; internationale financiële instelling waarvan een 
lidstaat aandeelhouder is; een bank of instelling in handen van de 
overheid, opgericht als juridische entiteit die op professionele basis 
financiële activiteiten uitvoert; een publiek- of privaatrechtelijke 
instantie; managementautoriteit die rechtstreeks uitvoeringstaken verricht 
(alleen voor leningen en garanties)

Een publiek- of 
privaatrechtelijke instantie

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

Prinses Margrietplantsoen 
32, 2595BR Den Haag

12. Procedure voor de selectie van de instantie die het 
financieringsinstrument uitvoert: gunning van een overheidsopdracht; 
andere procedure

Interne gunning

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 
instantie die het financieringsinstrument uitvoert

17-jan-2017

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 
financieringsovereenkomst is vastgelegd (in EUR)

51.140.000,00

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 
financieringsinstrument (in EUR)

18.650.000,00

15.1. waarvan bedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR) 7.150.000,00
15.1.1. waarvan EFRO (in EUR) 7.150.000,00
15.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR)
15.1.3. waarvan ESF (in EUR)
15.1.4. waarvan Elfpo (in EUR)
15.1.5. waarvan EFMZV (in EUR)
15.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale medefinanciering (in EUR) 11.500.000,00
15.2.1. waarvan het totaalbedrag aan nationale overheidsfinanciering (in 11.500.000,00
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EUR)
15.2.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale particuliere financiering 
(in EUR)
16. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat in het kader van het 
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI - Youth Employment Initiative) 
aan het financieringsinstrument is betaald (in EUR)

0,00

17. Totaalbedrag aan beheerskosten en -vergoedingen dat is betaald uit 
programmabijdragen (in EUR)

1.271.734,00

17.1. waarvan basisvergoeding (in EUR) 1.029.942,00
17.2. waarvan prestatiegerelateerde vergoeding (in EUR) 241.792,00
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 
financieringsinstrument

Participatiefonds 
Innovation Quarter

22.1. Soort financieel product aangeboden door het 
financieringsinstrument

Lening

24. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat is vastgelegd in deze 
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)
25. Totaalbedrag aan programmabijdragen betaald aan eindontvangers 
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)
25.1.1. waarvan EFRO (in EUR)
25.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR)
25.1.3. waarvan ESF (in EUR)
25.1.4. waarvan Elfpo (in EUR)
25.1.5. waarvan EFMZV (in EUR)
25.2. waarvan totaalbedrag aan nationale publieke medefinanciering (in 
EUR)
25.3. waarvan totaalbedrag aan nationale private medefinanciering (in 
EUR)
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27. Aantal met eindontvangers gesloten contracten betreffende 
leningen/garanties/aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal/andere 
financiële producten, per product
28. Aantal in eindontvangers gedane investeringen in de vorm van een 
lening/garantie/aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal/ander 
financieel product, per product
29. Aantal door het financiële product ondersteunde eindontvangers
29.1. waarvan grote ondernemingen
29.2. waarvan kmo's
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
33. Totale aantal niet-terugbetaalde uitgekeerde leningen of totale aantal 
verstrekte en als gevolg van de wanbetaling opgeëiste garanties
34. Totaalbedrag aan niet-terugbetaalde uitgekeerde leningen (in EUR) of 
totaalbedrag dat is vastgelegd voor verstrekte en als gevolg van 
wanbetaling opgeëiste garanties (in EUR)

0,00

38. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat door het 
financieringsinstrument is bijeengebracht (in EUR)
38.3. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat op 
het niveau van de eindontvangers beschikbaar is gesteld (in EUR)

0,00

38.3.1. waarvan publieke bijdragen (EUR) 0,00
38.3.2. waarvan private bijdragen (EUR) 0,00
38.3A. Bijdrage in het kader van een financieel product van de EIB, die 
op het niveau van de eindontvangers beschikbaar is gesteld (alleen voor 
de instrumenten in het kader van artikel 38, lid 1, onder c)) (in EUR)
39. Verwacht en bewerkstelligd hefboomeffect, onder verwijzing naar de 
financieringsovereenkomst
39.1. Verwacht hefboomeffect voor lening/garantie/investering in de 
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 
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)
22. Naam van het financiële product aangeboden door het 
financieringsinstrument

Participaties

22.1. Soort financieel product aangeboden door het 
financieringsinstrument

Aandelenkapitaal

24. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat is vastgelegd in deze 
lening, garantie, aandelenkapitaal, quasiaandelenkapitaal of andere 
contracten betreffende financiële producten met eindontvangers (in EUR)

70.282.225,00

24.1. waarvan totaalbedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR) 8.269.568,20
25. Totaalbedrag aan programmabijdragen betaald aan eindontvangers 
via deze lening, microleningen, aandelenkapitaal of andere producten of, 

45.215.780,00
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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) 6.301.401,00
25.1.1. waarvan EFRO (in EUR) 6.301.401,00
25.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR)
25.1.3. waarvan ESF (in EUR)
25.1.4. waarvan Elfpo (in EUR)
25.1.5. waarvan EFMZV (in EUR)
25.2. waarvan totaalbedrag aan nationale publieke medefinanciering (in 
EUR)

5.728.547,00

25.3. waarvan totaalbedrag aan nationale private medefinanciering (in 
EUR)

33.185.832,00

27. Aantal met eindontvangers gesloten contracten betreffende 
leningen/garanties/aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal/andere 
financiële producten, per product

20

28. Aantal in eindontvangers gedane investeringen in de vorm van een 
lening/garantie/aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal/ander 
financieel product, per product

20

29. Aantal door het financiële product ondersteunde eindontvangers 20
29.1. waarvan grote ondernemingen 11
29.2. waarvan kmo's 9
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
38. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat door het 
financieringsinstrument is bijeengebracht (in EUR)
38.3. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat op 
het niveau van de eindontvangers beschikbaar is gesteld (in EUR)

38.914.379,00

38.3.1. waarvan publieke bijdragen (EUR) 5.728.547,00
38.3.2. waarvan private bijdragen (EUR) 33.185.832,00
38.3A. Bijdrage in het kader van een financieel product van de EIB, die 
op het niveau van de eindontvangers beschikbaar is gesteld (alleen voor 
de instrumenten in het kader van artikel 38, lid 1, onder c)) (in EUR)
39. Verwacht en bewerkstelligd hefboomeffect, onder verwijzing naar de 
financieringsovereenkomst
39.1. Verwacht hefboomeffect voor lening/garantie/investering in de 
vorm van aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal/ander financieel 
product, onder verwijzing naar de financieringsovereenkomst, per 
product

3,45

39.2 Bewerkstelligd hefboomeffect aan het eind van het verslagjaar voor 
lening/garantie/investering in de vorm van aandelenkapitaal of 
quasiaandelenkapitaal/ander financieel product, per product 

6,31

39.3. Investeringen beschikbaar gesteld door financieringsinstrumenten 
van de ESI-fondsen voor lening/garantie/aandelenkapitaal of 
quasiaandelenkapitaal, per product (facultatief)
40. Waarde van investeringen en deelnemingen in aandelenkapitaal (in 
EUR)

6.104.829,00

VI. De prestaties van het financieringsinstrument, met inbegrip van vooruitgang bij het opzetten 
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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 
van het verslagjaar nog steeds operationeel was

Ja

32.1. Indien het financieringsinstrument niet operationeel was aan het 
eind van het verslagjaar, datum van de afronding
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, bedragen die zijn 
gebruikt voor de gedifferentieerde behandeling zoals bedoeld in artikel 43 bis, 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 
aan het financieringsinstrument (in EUR)
36. Vóór het eind van het verslagjaar aan het financieringsinstrument 
terugbetaalde bedragen die toe te schrijven zijn aan steun uit ESI-fondsen 
(in EUR)

9.966,00

36.1. waarvan terugbetalingen van kapitaal (in EUR) 0,00
36.2. waarvan voordelen, andere inkomsten en opbrengsten (in EUR) 9.966,00
37. Bedrag aan gebruikte middelen die kunnen worden toegeschreven aan 
de ESI-fondsen overeenkomstig artikel 43 bis en artikel 44

9.966,00

37.1. waarvan bedragen die zijn betaald voor gedifferentieerde 
behandeling van 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)

0,00

37.2. waarvan bedragen die zijn betaald voor de vergoeding van 
gemaakte beheerskosten en de betaling van beheersvergoedingen van het 
financieringsinstrument (in EUR)

9.966,00

37.3. waarvan bedragen ter dekking van de verliezen in het nominale 
bedrag van de bijdrage uit de ESI-fondsen aan het 
financieringsinstrument ten gevolge van negatieve rente, indien 
dergelijke verliezen zich voordoen ondanks een actief beheer van de 
kasmiddelen door de instanties die de financieringsinstrumenten 
uitvoeren (in 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 
vastgelegd in de financieringsovereenkomst met de instantie die het 
financieringsinstrument uitvoert (in EUR)

36.840.000,00

38.1A. Bijdragen in het kader van het financieel product van de EIB, die 
is vastgelegd in de financieringsovereenkomst met de instantie die het 
financieringsinstrument uitvoert (alleen voor de instrumenten in het kader 
van artikel 38, lid 1, onder c)) (in EUR)
38.2. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat aan 
het financieringsinstrument is betaald (in EUR)

11.500.000,00
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38.2.1. waarvan publieke bijdragen (EUR) 11.500.000,00
38.2.2. waarvan private bijdragen (EUR)
38.2A. Bijdrage in het kader van een financieel product van de EIB, die is 
betaald aan het financieringsinstrument (alleen voor de instrumenten in 
het kader van artikel 38, lid 1, onder c)) (in EUR)
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 
financieringsinstrument bijdraagt

CO01 - Productieve 
investering: Aantal 

ondernemingen dat steun 
ontvangt

41.1. Streefwaarde van de outputindicator 40,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van 
de streefwaarde van de outputindicator

20,00

41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het 
financieringsinstrument bijdraagt

CO28 - Onderzoek, 
innovatie: Aantal 

ondersteunde 
ondernemingen om nieuw 

op de markt producten te 
introduceren

41.1. Streefwaarde van de outputindicator 40,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van 
de streefwaarde van de outputindicator

20,00

41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het 
financieringsinstrument bijdraagt

CO03 - Productieve 
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 
de streefwaarde van de outputindicator

20,00

41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het 
financieringsinstrument bijdraagt

CO07 - Productieve 
investering: Particuliere 

investeringen die zijn 
afgestemd op 

overheidssteun voor 
ondernemingen (niet-

subsidies)
41.1. Streefwaarde van de outputindicator 23.840.000,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van 
de streefwaarde van de outputindicator

33.185.832,00

41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het 
financieringsinstrument bijdraagt

CO29 - Onderzoek, 
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 20,00
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de streefwaarde van de outputindicator

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 krachtens het 
ESI-fondsprogramma 

1 - Versterken 
van onderzoek, 
technologische 
ontwikkeling en 
innovatie

2. Naam van het (de) ESI-fonds(en) ter ondersteuning van het 
financieringsinstrument in het kader van de prioritaire as of maatregel

EFRO

3. Thematische doelstelling(en) als bedoeld in artikel 9, eerste alinea, van 
Verordening (EU) nr. 1303/2013 die door het financieringsinstrument 
wordt/worden ondersteund

01 - Versterking 
van onderzoek, 
technologische 
ontwikkeling en 
innovatie

3.1. Bedrag uit ESI-fondsen dat in financieringsovereenkomsten van de in veld 3 
gekozen thematische doelstelling is vastgelegd (facultatief)

5.000.000,00

4. andere ESI-fondsprogramma's die een bijdrage aan het financieringsinstrument leveren
4.1. CCI-nummer van elk ander ESI-fondsprogramma dat bijdragen aan het 
financieringsinstrument levert
30. Datum van voltooiing van de ex-antebeoordeling 18-jul-2017
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 Innovatiefonds 

Noord-Holland
6. Officieel adres/vestigingsplaats van het financieringsinstrument (naam van het 
land en de stad)
7. Uitvoeringsregelingen
7.1. Op EU-niveau ingestelde financieringsinstrumenten onder direct of 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

Nee

7.1.1. Naam van het financieringsinstrument op EU-niveau
7.2. Op nationaal, regionaal, transnationaal of grensoverschrijdend niveau ingesteld 
financieringsinstrument, beheerd door of onder verantwoordelijkheid van de 
managementautoriteit, als bedoeld in artikel 38, lid 1, onder b), dat met bijdragen uit 
een ESI-fondsprogramma wordt ondersteund overeenkomstig artikel 38, lid 4, 
onder a), b), c) en d), van Verordening (EU) nr. 1303/2013

Investering in het 
kapitaal van 
bestaande 
rechtspersonen 
of nieuw 
opgerichte 
rechtspersonen

7.3. Financieringsinstrument dat een financiële bijdrage van de 
managementautoriteit combineert met financiële producten van de EIB in het kader 
van het Europees Fonds voor strategische investeringen overeenkomstig artikel 39 
bis, als bedoeld in artikel 38, lid 1), onder c)
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8. Soort financieringsinstrument Specifiek fonds
8.1. Op maat gesneden financieringsinstrumenten of financieringsinstrumenten die 
voldoen aan standaardbepalingen en -voorwaarden d.w.z. "kant-en-klare 
instrumenten"

Maatwerk

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 micro-ondernemingen) 
volgens SEC/2011/1134 definitief

Nee

9.0.3. Garanties Nee
9.0.4. Aandelenkapitaal Nee
9.0.5. Quasiaandelenkapitaal Ja
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, en 
artikel 39 bis, lid 5, onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen voor de 
in artikel 38, lid 1, onder b) en c), bedoelde financieringsinstrumenten): namens de 
managementautoriteit geopende fiduciaire rekening op naam van de uitvoerende 
instantie, of afzonderlijk financieel geheel binnen een financiële instelling

Afzonderlijk 
financieel geheel

III. Vermelding van de instantie die het financieringsinstrument uitvoert en — in voorkomend 
geval — van de instantie die het fonds van fondsen uitvoert, zoals bedoeld in artikel 38, lid 1, 
onder a), b), en c), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (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, en artikel 39 bis, lid 5, 
van Verordening (EU) nr. 1303/2013: bestaande of nieuw opgerichte juridische 
entiteit die belast is met de uitvoering van financieringsinstrumenten; de Europese 
Investeringsbank; het Europees Investeringsfonds; internationale financiële 
instelling waarvan een lidstaat aandeelhouder is; een bank of instelling in handen 
van de overheid, opgericht als juridische entiteit die op professionele basis 
financiële activiteiten uitvoert; een publiek- of privaatrechtelijke instantie; 
managementautoriteit die rechtstreeks uitvoeringstaken verricht (alleen voor 
leningen en garanties)

Een publiek- of 
privaatrechtelijke 
instantie

11.1.1. Naam van de instantie die het financieringsinstrument uitvoert Innovatiefonds 
Noord-Holland 
B.V.

11.1.2. Officieel adres/vestigingsplaats (land en stad) van de instantie die het 
financieringsinstrument uitvoert

Nederland, 
Amsterdam

12. Procedure voor de selectie van de instantie die het financieringsinstrument 
uitvoert: gunning van een overheidsopdracht; andere procedure

Interne gunning

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 instantie 29-aug-2017
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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 financieringsovereenkomst is 
vastgelegd (in EUR)

12.500.000,00

14.1. waarvan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR) 5.000.000,00
14.1.1. waarvan EFRO (in EUR) (facultatief) 5.000.000,00
14.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR) (facultatief)
14.1.3. waarvan ESF (in EUR) (facultatief)
14.1.4. waarvan Elfpo (in EUR) (facultatief)
14.1.5. waarvan EFMZV (in EUR) (facultatief)
15. Totaalbedrag aan programmabijdragen betaald aan het financieringsinstrument 
(in EUR)

5.116.750,00

15.1. waarvan bedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR) 1.250.000,00
15.1.1. waarvan EFRO (in EUR) 1.250.000,00
15.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR)
15.1.3. waarvan ESF (in EUR)
15.1.4. waarvan Elfpo (in EUR)
15.1.5. waarvan EFMZV (in EUR)
15.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale medefinanciering (in EUR) 3.866.750,00
15.2.1. waarvan het totaalbedrag aan nationale overheidsfinanciering (in EUR) 1.871.000,00
15.2.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale particuliere financiering (in EUR) 1.995.750,00
16. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat in het kader van het 
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI - Youth Employment Initiative) aan het 
financieringsinstrument is betaald (in EUR)
17. Totaalbedrag aan beheerskosten en -vergoedingen dat is betaald uit 
programmabijdragen (in EUR)

426.421,88

17.1. waarvan basisvergoeding (in EUR) 390.625,00
17.2. waarvan prestatiegerelateerde vergoeding (in EUR) 35.796,88
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 
financieringsinstrument

Proof of concept 
lening

22.1. Soort financieel product aangeboden door het financieringsinstrument Lening
24. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat is vastgelegd in deze lening, garantie, 3.192.510,50
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aandelenkapitaal, quasiaandelenkapitaal of andere contracten betreffende financiële 
producten met eindontvangers (in EUR)
24.1. waarvan totaalbedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR) 1.277.004,20
25. Totaalbedrag aan programmabijdragen betaald aan eindontvangers 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)

3.192.510,50

25.1. waarvan totaalbedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR) 1.277.004,20
25.1.1. waarvan EFRO (in EUR) 1.277.004,20
25.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR)
25.1.3. waarvan ESF (in EUR)
25.1.4. waarvan Elfpo (in EUR)
25.1.5. waarvan EFMZV (in EUR)
25.2. waarvan totaalbedrag aan nationale publieke medefinanciering (in EUR) 957.753,15
25.3. waarvan totaalbedrag aan nationale private medefinanciering (in EUR) 957.753,15
27. Aantal met eindontvangers gesloten contracten betreffende 
leningen/garanties/aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal/andere financiële 
producten, per product

19

28. Aantal in eindontvangers gedane investeringen in de vorm van een 
lening/garantie/aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal/ander financieel product, 
per product

18

29. Aantal door het financiële product ondersteunde eindontvangers 19
29.1. waarvan grote ondernemingen
29.2. waarvan kmo's 19
29.2.1. waarvan micro-ondernemingen 19
29.3. waarvan natuurlijke personen
29.4. waarvan andere soort ondersteunde eindontvangers
29.4.1. beschrijving van andere soort ondersteunde eindontvangers
33. Totale aantal niet-terugbetaalde uitgekeerde leningen of totale aantal verstrekte 
en als gevolg van de wanbetaling opgeëiste garanties
34. Totaalbedrag aan niet-terugbetaalde uitgekeerde leningen (in EUR) of 
totaalbedrag dat is vastgelegd voor verstrekte en als gevolg van wanbetaling 
opgeëiste garanties (in EUR)
38. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat door het 
financieringsinstrument is bijeengebracht (in EUR)
38.3. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat op het niveau 
van de eindontvangers beschikbaar is gesteld (in EUR)

6.886.543,10

38.3.1. waarvan publieke bijdragen (EUR) 3.057.311,00
38.3.2. waarvan private bijdragen (EUR) 3.829.232,10
38.3A. Bijdrage in het kader van een financieel product van de EIB, die op het 
niveau van de eindontvangers beschikbaar is gesteld (alleen voor de instrumenten in 
het kader van artikel 38, lid 1, onder c)) (in EUR)
39. Verwacht en bewerkstelligd hefboomeffect, onder verwijzing naar de 
financieringsovereenkomst
39.1. Verwacht hefboomeffect voor lening/garantie/investering in de vorm van 
aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal/ander financieel product, onder 
verwijzing naar de financieringsovereenkomst, per product

5,30

39.2 Bewerkstelligd hefboomeffect aan het eind van het verslagjaar voor 
lening/garantie/investering in de vorm van aandelenkapitaal of 

5,90
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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)
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 van het 
verslagjaar nog steeds operationeel was

Ja

32.1. Indien het financieringsinstrument niet operationeel was aan het eind van het 
verslagjaar, datum van de afronding
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, bedragen die zijn 
gebruikt voor de gedifferentieerde behandeling zoals bedoeld in artikel 43 bis, 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 aan het 
financieringsinstrument (in EUR)

0,00

36. Vóór het eind van het verslagjaar aan het financieringsinstrument terugbetaalde 
bedragen die toe te schrijven zijn aan steun uit ESI-fondsen (in EUR)

696,99

36.1. waarvan terugbetalingen van kapitaal (in EUR)
36.2. waarvan voordelen, andere inkomsten en opbrengsten (in EUR) 696,99
37. Bedrag aan gebruikte middelen die kunnen worden toegeschreven aan de ESI-
fondsen overeenkomstig artikel 43 bis en artikel 44
37.1. waarvan bedragen die zijn betaald voor gedifferentieerde behandeling van 
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 gemaakte 
beheerskosten en de betaling van beheersvergoedingen van het 
financieringsinstrument (in EUR)
37.3. waarvan bedragen ter dekking van de verliezen in het nominale bedrag van de 
bijdrage uit de ESI-fondsen aan het financieringsinstrument ten gevolge van 
negatieve rente, indien dergelijke verliezen zich voordoen ondanks een actief beheer 
van de kasmiddelen door de instanties die de financieringsinstrumenten uitvoeren 
(in 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 vastgelegd in 
de financieringsovereenkomst met de instantie die het financieringsinstrument 
uitvoert (in EUR)

7.500.000,00

38.1A. Bijdragen in het kader van het financieel product van de EIB, die is 
vastgelegd in de financieringsovereenkomst met de instantie die het 
financieringsinstrument uitvoert (alleen voor de instrumenten in het kader van 
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artikel 38, lid 1, onder c)) (in EUR)
38.2. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat aan het 
financieringsinstrument is betaald (in EUR)

3.866.750,00

38.2.1. waarvan publieke bijdragen (EUR) 1.871.000,00
38.2.2. waarvan private bijdragen (EUR) 1.995.750,00
38.2A. Bijdrage in het kader van een financieel product van de EIB, die is betaald 
aan het financieringsinstrument (alleen voor de instrumenten in het kader van artikel 
38, lid 1, onder c)) (in EUR)
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 
financieringsinstrument bijdraagt

CO03 - 
Productieve 
investering: 

Aantal 
ondernemingen 

dat andere 
financiële steun 

dan subsidies 
ontvangt

41.1. Streefwaarde van de outputindicator 80,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de 
streefwaarde van de outputindicator

19,00

41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het 
financieringsinstrument bijdraagt

CO29 - 
Onderzoek, 

innovatie: 
Aantal 

ondersteunde 
ondernemingen 

om voor het 
bedrijf nieuwe 

producten te 
introduceren

41.1. Streefwaarde van de outputindicator 55,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de 
streefwaarde van de outputindicator

19,00

41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het 
financieringsinstrument bijdraagt

CO06 - 
Productieve 
investering: 
Particuliere 

investeringen die 
zijn afgestemd 

op 
overheidssteun 

voor 
ondernemingen 

(subsidies)
41.1. Streefwaarde van de outputindicator 3.750.000,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de 
streefwaarde van de outputindicator

937.500,00

41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het CO28 - 
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financieringsinstrument bijdraagt Onderzoek, 
innovatie: 

Aantal 
ondersteunde 

ondernemingen 
om nieuw op de 

markt producten 
te introduceren

41.1. Streefwaarde van de outputindicator 25,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de 
streefwaarde van de outputindicator

19,00

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 krachtens 
het ESI-fondsprogramma 

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

2. Naam van het (de) ESI-fonds(en) ter ondersteuning van het 
financieringsinstrument in het kader van de prioritaire as of maatregel

EFRO

3. Thematische doelstelling(en) als bedoeld in artikel 9, eerste alinea, van 
Verordening (EU) nr. 1303/2013 die door het financieringsinstrument 
wordt/worden ondersteund

04 - Ondersteuning 
van de overgang naar 
een koolstofarme 
economie in alle 
bedrijfstakken

3.1. Bedrag uit ESI-fondsen dat in financieringsovereenkomsten van de in 
veld 3 gekozen thematische doelstelling is vastgelegd (facultatief)

5.250.000,00

4. andere ESI-fondsprogramma's die een bijdrage aan het financieringsinstrument leveren
4.1. CCI-nummer van elk ander ESI-fondsprogramma dat bijdragen aan het 
financieringsinstrument levert
30. Datum van voltooiing van de ex-antebeoordeling 15-jun-2017
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 Investeringsimpuls 

Energiefonds Den 
Haag

6. Officieel adres/vestigingsplaats van het financieringsinstrument (naam van 
het land en de stad)

Nederland, Amersfoort

7. Uitvoeringsregelingen
7.1. Op EU-niveau ingestelde financieringsinstrumenten onder direct of 
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
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7.2. Op nationaal, regionaal, transnationaal of grensoverschrijdend niveau 
ingesteld financieringsinstrument, beheerd door of onder 
verantwoordelijkheid van de managementautoriteit, als bedoeld in artikel 38, 
lid 1, onder b), dat met bijdragen uit een ESI-fondsprogramma wordt 
ondersteund overeenkomstig artikel 38, lid 4, onder a), b), c) en d), van 
Verordening (EU) nr. 1303/2013

Investering in het 
kapitaal van bestaande 
rechtspersonen of 
nieuw opgerichte 
rechtspersonen

7.3. Financieringsinstrument dat een financiële bijdrage van de 
managementautoriteit combineert met financiële producten van de EIB in het 
kader van het Europees Fonds voor strategische investeringen overeenkomstig 
artikel 39 bis, als bedoeld in artikel 38, lid 1), onder c)
8. Soort financieringsinstrument Specifiek fonds
8.1. Op maat gesneden financieringsinstrumenten of 
financieringsinstrumenten die voldoen aan standaardbepalingen en 
-voorwaarden d.w.z. "kant-en-klare instrumenten"

Maatwerk

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 micro-ondernemingen) 
volgens SEC/2011/1134 definitief

Nee

9.0.3. Garanties Ja
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, en 
artikel 39 bis, lid 5, onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen 
voor de in artikel 38, lid 1, onder b) en c), bedoelde 
financieringsinstrumenten): namens de managementautoriteit geopende 
fiduciaire rekening op naam van de uitvoerende instantie, of afzonderlijk 
financieel geheel binnen een financiële instelling

Afzonderlijk financieel 
geheel

III. Vermelding van de instantie die het financieringsinstrument uitvoert en — in voorkomend 
geval — van de instantie die het fonds van fondsen uitvoert, zoals bedoeld in artikel 38, lid 1, 
onder a), b), en c), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (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, en artikel 39 bis, 
lid 5, van Verordening (EU) nr. 1303/2013: bestaande of nieuw opgerichte 
juridische entiteit die belast is met de uitvoering van 
financieringsinstrumenten; de Europese Investeringsbank; het Europees 
Investeringsfonds; internationale financiële instelling waarvan een lidstaat 
aandeelhouder is; een bank of instelling in handen van de overheid, opgericht 
als juridische entiteit die op professionele basis financiële activiteiten uitvoert; 
een publiek- of privaatrechtelijke instantie; managementautoriteit die 
rechtstreeks uitvoeringstaken verricht (alleen voor leningen en garanties)

Een publiek- of 
privaatrechtelijke 
instantie
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11.1.1. Naam van de instantie die het financieringsinstrument uitvoert Stichting ED
11.1.2. Officieel adres/vestigingsplaats (land en stad) van de instantie die het 
financieringsinstrument uitvoert

Computerweg 11-13, 
3821 AA Amersfoort

12. Procedure voor de selectie van de instantie die het financieringsinstrument 
uitvoert: gunning van een overheidsopdracht; andere procedure

Selectie 
overeenkomstig de 
bepalingen van de 
richtlijn voor 
overheidsopdrachten 

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 
instantie die het financieringsinstrument uitvoert

30-jul-2018

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 
financieringsovereenkomst is vastgelegd (in EUR)

15.125.000,00

14.1. waarvan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR) 5.250.000,00
14.1.1. waarvan EFRO (in EUR) (facultatief) 5.250.000,00
14.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR) (facultatief)
14.1.3. waarvan ESF (in EUR) (facultatief)
14.1.4. waarvan Elfpo (in EUR) (facultatief)
14.1.5. waarvan EFMZV (in EUR) (facultatief)
15. Totaalbedrag aan programmabijdragen betaald aan het 
financieringsinstrument (in EUR)

2.512.500,00

15.1. waarvan bedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR) 1.312.500,00
15.1.1. waarvan EFRO (in EUR) 1.312.500,00
15.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR)
15.1.3. waarvan ESF (in EUR)
15.1.4. waarvan Elfpo (in EUR)
15.1.5. waarvan EFMZV (in EUR)
15.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale medefinanciering (in EUR) 1.200.000,00
15.2.1. waarvan het totaalbedrag aan nationale overheidsfinanciering (in 
EUR)

1.200.000,00

15.2.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale particuliere financiering (in 
EUR)
16. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat in het kader van het 
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI - Youth Employment Initiative) aan 
het financieringsinstrument is betaald (in EUR)
17. Totaalbedrag aan beheerskosten en -vergoedingen dat is betaald uit 
programmabijdragen (in EUR)

19.313,00

17.1. waarvan basisvergoeding (in EUR) 11.920,00
17.2. waarvan prestatiegerelateerde vergoeding (in EUR) 7.393,00
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)
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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 
financieringsinstrument

ED-lening

22.1. Soort financieel product aangeboden door het financieringsinstrument Lening
24. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat is vastgelegd in deze lening, 
garantie, aandelenkapitaal, quasiaandelenkapitaal of andere contracten 
betreffende financiële producten met eindontvangers (in EUR)

5.625.000,00

24.1. waarvan totaalbedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR) 3.693.750,00
25. Totaalbedrag aan programmabijdragen betaald aan eindontvangers 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)

5.625.000,00

25.1. waarvan totaalbedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR) 3.693.750,00
25.1.1. waarvan EFRO (in EUR) 3.693.750,00
25.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR)
25.1.3. waarvan ESF (in EUR)
25.1.4. waarvan Elfpo (in EUR)
25.1.5. waarvan EFMZV (in EUR)
25.2. waarvan totaalbedrag aan nationale publieke medefinanciering (in EUR) 1.231.250,00
25.3. waarvan totaalbedrag aan nationale private medefinanciering (in EUR) 700.000,00
27. Aantal met eindontvangers gesloten contracten betreffende 
leningen/garanties/aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal/andere 
financiële producten, per product

3

28. Aantal in eindontvangers gedane investeringen in de vorm van een 
lening/garantie/aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal/ander financieel 
product, per product

3

29. Aantal door het financiële product ondersteunde eindontvangers 2
29.1. waarvan grote ondernemingen
29.2. waarvan kmo's 2
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
33. Totale aantal niet-terugbetaalde uitgekeerde leningen of totale aantal 
verstrekte en als gevolg van de wanbetaling opgeëiste garanties
34. Totaalbedrag aan niet-terugbetaalde uitgekeerde leningen (in EUR) of 
totaalbedrag dat is vastgelegd voor verstrekte en als gevolg van wanbetaling 
opgeëiste garanties (in EUR)
38. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat door het 
financieringsinstrument is bijeengebracht (in EUR)
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38.3. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat op het 
niveau van de eindontvangers beschikbaar is gesteld (in EUR)

1.931.250,00

38.3.1. waarvan publieke bijdragen (EUR) 1.231.250,00
38.3.2. waarvan private bijdragen (EUR) 700.000,00
38.3A. Bijdrage in het kader van een financieel product van de EIB, die op het 
niveau van de eindontvangers beschikbaar is gesteld (alleen voor de 
instrumenten in het kader van artikel 38, lid 1, onder c)) (in EUR)
39. Verwacht en bewerkstelligd hefboomeffect, onder verwijzing naar de 
financieringsovereenkomst
39.1. Verwacht hefboomeffect voor lening/garantie/investering in de vorm 
van aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal/ander financieel product, onder 
verwijzing naar de financieringsovereenkomst, per product

2,00

39.2 Bewerkstelligd hefboomeffect aan het eind van het verslagjaar voor 
lening/garantie/investering in de vorm van aandelenkapitaal of 
quasiaandelenkapitaal/ander financieel product, per product 

1,51

39.3. Investeringen beschikbaar gesteld door financieringsinstrumenten van de 
ESI-fondsen voor lening/garantie/aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal, 
per product (facultatief)
22. Naam van het financiële product aangeboden door het 
financieringsinstrument

ED-deelneming

22.1. Soort financieel product aangeboden door het financieringsinstrument Aandelenkapitaal
24. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat is vastgelegd in deze lening, 
garantie, aandelenkapitaal, quasiaandelenkapitaal of andere contracten 
betreffende financiële producten met eindontvangers (in EUR)

1.000.000,00

24.1. waarvan totaalbedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR) 375.000,00
25. Totaalbedrag aan programmabijdragen betaald aan eindontvangers 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)

1.000.000,00

25.1. waarvan totaalbedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR) 375.000,00
25.1.1. waarvan EFRO (in EUR) 375.000,00
25.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR)
25.1.3. waarvan ESF (in EUR)
25.1.4. waarvan Elfpo (in EUR)
25.1.5. waarvan EFMZV (in EUR)
25.2. waarvan totaalbedrag aan nationale publieke medefinanciering (in EUR) 125.000,00
25.3. waarvan totaalbedrag aan nationale private medefinanciering (in EUR) 500.000,00
27. Aantal met eindontvangers gesloten contracten betreffende 
leningen/garanties/aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal/andere 
financiële producten, per product

1

28. Aantal in eindontvangers gedane investeringen in de vorm van een 
lening/garantie/aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal/ander financieel 
product, per product

1

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



NL 79 NL

29.4.1. beschrijving van andere soort ondersteunde eindontvangers
38. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat door het 
financieringsinstrument is bijeengebracht (in EUR)
38.3. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat op het 
niveau van de eindontvangers beschikbaar is gesteld (in EUR)
38.3.1. waarvan publieke bijdragen (EUR)
38.3.2. waarvan private bijdragen (EUR)
38.3A. Bijdrage in het kader van een financieel product van de EIB, die op het 
niveau van de eindontvangers beschikbaar is gesteld (alleen voor de 
instrumenten in het kader van artikel 38, lid 1, onder c)) (in EUR)
39. Verwacht en bewerkstelligd hefboomeffect, onder verwijzing naar de 
financieringsovereenkomst
39.1. Verwacht hefboomeffect voor lening/garantie/investering in de vorm 
van aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal/ander financieel product, onder 
verwijzing naar de financieringsovereenkomst, per product

2,00

39.2 Bewerkstelligd hefboomeffect aan het eind van het verslagjaar voor 
lening/garantie/investering in de vorm van aandelenkapitaal of 
quasiaandelenkapitaal/ander financieel product, per product 

0,99

39.3. Investeringen beschikbaar gesteld door financieringsinstrumenten van de 
ESI-fondsen voor lening/garantie/aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal, 
per product (facultatief)
40. Waarde van investeringen en deelnemingen in aandelenkapitaal (in EUR) 20,00
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 van 
het verslagjaar nog steeds operationeel was

Ja

32.1. Indien het financieringsinstrument niet operationeel was aan het eind 
van het verslagjaar, datum van de afronding
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, bedragen die zijn 
gebruikt voor de gedifferentieerde behandeling zoals bedoeld in artikel 43 bis, 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 aan 
het financieringsinstrument (in EUR)
36. Vóór het eind van het verslagjaar aan het financieringsinstrument 
terugbetaalde bedragen die toe te schrijven zijn aan steun uit ESI-fondsen (in 
EUR)
36.1. waarvan terugbetalingen van kapitaal (in EUR)
36.2. waarvan voordelen, andere inkomsten en opbrengsten (in EUR)
37. Bedrag aan gebruikte middelen die kunnen worden toegeschreven aan de 
ESI-fondsen overeenkomstig artikel 43 bis en artikel 44
37.1. waarvan bedragen die zijn betaald voor gedifferentieerde behandeling 
van 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 
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eindontvanger (in EUR)
37.2. waarvan bedragen die zijn betaald voor de vergoeding van gemaakte 
beheerskosten en de betaling van beheersvergoedingen van het 
financieringsinstrument (in EUR)
37.3. waarvan bedragen ter dekking van de verliezen in het nominale bedrag 
van de bijdrage uit de ESI-fondsen aan het financieringsinstrument ten 
gevolge van negatieve rente, indien dergelijke verliezen zich voordoen 
ondanks een actief beheer van de kasmiddelen door de instanties die de 
financieringsinstrumenten uitvoeren (in 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 
vastgelegd in de financieringsovereenkomst met de instantie die het 
financieringsinstrument uitvoert (in EUR)

9.875.000,00

38.1A. Bijdragen in het kader van het financieel product van de EIB, die is 
vastgelegd in de financieringsovereenkomst met de instantie die het 
financieringsinstrument uitvoert (alleen voor de instrumenten in het kader van 
artikel 38, lid 1, onder c)) (in EUR)
38.2. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat aan het 
financieringsinstrument is betaald (in EUR)

1.200.000,00

38.2.1. waarvan publieke bijdragen (EUR) 1.200.000,00
38.2.2. waarvan private bijdragen (EUR)
38.2A. Bijdrage in het kader van een financieel product van de EIB, die is 
betaald aan het financieringsinstrument (alleen voor de instrumenten in het 
kader van artikel 38, lid 1, onder c)) (in EUR)
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 
financieringsinstrument bijdraagt

CO03 - Productieve 
investering: Aantal 
ondernemingen dat 

andere financiële 
steun dan subsidies 

ontvangt
41.1. Streefwaarde van de outputindicator 7,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de 
streefwaarde van de outputindicator

2,00

41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het 
financieringsinstrument bijdraagt

CO07 - Productieve 
investering: 
Particuliere 

investeringen die zijn 
afgestemd op 

overheidssteun voor 
ondernemingen (niet-

subsidies)
41.1. Streefwaarde van de outputindicator 6.050.000,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de 
streefwaarde van de outputindicator

1.265.000,00
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41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het 
financieringsinstrument bijdraagt

2.d - Aantal leningen 
en garanties gericht 

op het wegnemen van 
financieringsobstakels 

op het gebied van 
hernieuwbare energie

41.1. Streefwaarde van de outputindicator 7,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de 
streefwaarde van de outputindicator

2,00

41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het 
financieringsinstrument bijdraagt

CO30 - Hernieuwbare 
energiebronnen: 

Extra capaciteit van 
hernieuwbare 

energieproductie
41.1. Streefwaarde van de outputindicator 45,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de 
streefwaarde van de outputindicator

0,00

41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het 
financieringsinstrument bijdraagt

2.b - Extra capaciteit 
aan restwarmte

41.1. Streefwaarde van de outputindicator 5,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de 
streefwaarde van de outputindicator

0,00

41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het 
financieringsinstrument bijdraagt

2.c - Aantal acties 
gericht op 

procesondersteuning, 
vraagbundeling en 

business case 
ontwikkeling voor 

hernieuwbare energie 
41.1. Streefwaarde van de outputindicator 7,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de 
streefwaarde van de outputindicator

2,00

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 krachtens 
het ESI-fondsprogramma 

4 - Bevorderen van 
sociale insluiting en 
bestrijding van 
armoede

2. Naam van het (de) ESI-fonds(en) ter ondersteuning van het 
financieringsinstrument in het kader van de prioritaire as of maatregel

EFRO

3. Thematische doelstelling(en) als bedoeld in artikel 9, eerste alinea, van 
Verordening (EU) nr. 1303/2013 die door het financieringsinstrument 
wordt/worden ondersteund

09 - Bevordering 
van sociale inclusie, 
bestrijding van 
armoede en iedere 
vorm van 
discriminatie
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3.1. Bedrag uit ESI-fondsen dat in financieringsovereenkomsten van de in veld 3 
gekozen thematische doelstelling is vastgelegd (facultatief)

3.600.000,00

4. andere ESI-fondsprogramma's die een bijdrage aan het financieringsinstrument leveren
4.1. CCI-nummer van elk ander ESI-fondsprogramma dat bijdragen aan het 
financieringsinstrument levert
30. Datum van voltooiing van de ex-antebeoordeling 13-jul-2017
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 Investeringsimpuls 

Fonds Ruimte en 
Economie Den 
Haag (FRED II)

6. Officieel adres/vestigingsplaats van het financieringsinstrument (naam van het 
land en de stad)

Nederland, 
Amersfoort

7. Uitvoeringsregelingen
7.1. Op EU-niveau ingestelde financieringsinstrumenten onder direct of 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 niveau 
ingesteld financieringsinstrument, beheerd door of onder verantwoordelijkheid 
van de managementautoriteit, als bedoeld in artikel 38, lid 1, onder b), dat met 
bijdragen uit een ESI-fondsprogramma wordt ondersteund overeenkomstig 
artikel 38, lid 4, onder a), b), c) en d), van Verordening (EU) nr. 1303/2013

Investering in het 
kapitaal van 
bestaande 
rechtspersonen of 
nieuw opgerichte 
rechtspersonen

7.3. Financieringsinstrument dat een financiële bijdrage van de 
managementautoriteit combineert met financiële producten van de EIB in het 
kader van het Europees Fonds voor strategische investeringen overeenkomstig 
artikel 39 bis, als bedoeld in artikel 38, lid 1), onder c)
8. Soort financieringsinstrument Specifiek fonds
8.1. Op maat gesneden financieringsinstrumenten of financieringsinstrumenten 
die voldoen aan standaardbepalingen en -voorwaarden d.w.z. "kant-en-klare 
instrumenten"

Maatwerk

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 micro-ondernemingen) 
volgens SEC/2011/1134 definitief

Nee

9.0.3. Garanties Ja
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
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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, en 
artikel 39 bis, lid 5, onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen voor 
de in artikel 38, lid 1, onder b) en c), bedoelde financieringsinstrumenten): 
namens de managementautoriteit geopende fiduciaire rekening op naam van de 
uitvoerende instantie, of afzonderlijk financieel geheel binnen een financiële 
instelling

Afzonderlijk 
financieel geheel

III. Vermelding van de instantie die het financieringsinstrument uitvoert en — in voorkomend 
geval — van de instantie die het fonds van fondsen uitvoert, zoals bedoeld in artikel 38, lid 1, 
onder a), b), en c), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (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, en artikel 39 bis, 
lid 5, van Verordening (EU) nr. 1303/2013: bestaande of nieuw opgerichte 
juridische entiteit die belast is met de uitvoering van financieringsinstrumenten; 
de Europese Investeringsbank; het Europees Investeringsfonds; internationale 
financiële instelling waarvan een lidstaat aandeelhouder is; een bank of 
instelling in handen van de overheid, opgericht als juridische entiteit die op 
professionele basis financiële activiteiten uitvoert; een publiek- of 
privaatrechtelijke instantie; managementautoriteit die rechtstreeks 
uitvoeringstaken verricht (alleen voor leningen en garanties)

Een publiek- of 
privaatrechtelijke 
instantie

11.1.1. Naam van de instantie die het financieringsinstrument uitvoert Stichting FRED
11.1.2. Officieel adres/vestigingsplaats (land en stad) van de instantie die het 
financieringsinstrument uitvoert

Computerweg 11-
13, 3821 AA 
Amersfoort

12. Procedure voor de selectie van de instantie die het financieringsinstrument 
uitvoert: gunning van een overheidsopdracht; andere procedure

Selectie 
overeenkomstig de 
bepalingen van de 
richtlijn voor 
overheidsopdrachten 

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 instantie 
die het financieringsinstrument uitvoert

16-jul-2018

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 financieringsovereenkomst 
is vastgelegd (in EUR)

7.200.000,00

14.1. waarvan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR) 3.600.000,00
14.1.1. waarvan EFRO (in EUR) (facultatief) 3.600.000,00
14.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR) (facultatief)
14.1.3. waarvan ESF (in EUR) (facultatief)
14.1.4. waarvan Elfpo (in EUR) (facultatief)
14.1.5. waarvan EFMZV (in EUR) (facultatief)
15. Totaalbedrag aan programmabijdragen betaald aan het 
financieringsinstrument (in EUR)

1.800.000,00
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15.1. waarvan bedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR) 900.000,00
15.1.1. waarvan EFRO (in EUR) 900.000,00
15.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR)
15.1.3. waarvan ESF (in EUR)
15.1.4. waarvan Elfpo (in EUR)
15.1.5. waarvan EFMZV (in EUR)
15.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale medefinanciering (in EUR) 900.000,00
15.2.1. waarvan het totaalbedrag aan nationale overheidsfinanciering (in EUR) 900.000,00
15.2.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale particuliere financiering (in EUR)
16. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat in het kader van het 
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI - Youth Employment Initiative) aan 
het financieringsinstrument is betaald (in EUR)
17. Totaalbedrag aan beheerskosten en -vergoedingen dat is betaald uit 
programmabijdragen (in EUR)

69.061,00

17.1. waarvan basisvergoeding (in EUR) 69.061,00
17.2. waarvan prestatiegerelateerde vergoeding (in EUR)
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)
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 van het 
verslagjaar nog steeds operationeel was

Ja

32.1. Indien het financieringsinstrument niet operationeel was aan het eind van 
het verslagjaar, datum van de afronding
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, bedragen die zijn 
gebruikt voor de gedifferentieerde behandeling zoals bedoeld in artikel 43 bis, 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 aan het 
financieringsinstrument (in EUR)
36. Vóór het eind van het verslagjaar aan het financieringsinstrument 
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terugbetaalde bedragen die toe te schrijven zijn aan steun uit ESI-fondsen (in 
EUR)
36.1. waarvan terugbetalingen van kapitaal (in EUR)
36.2. waarvan voordelen, andere inkomsten en opbrengsten (in EUR)
37. Bedrag aan gebruikte middelen die kunnen worden toegeschreven aan de 
ESI-fondsen overeenkomstig artikel 43 bis en artikel 44
37.1. waarvan bedragen die zijn betaald voor gedifferentieerde behandeling van 
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 gemaakte 
beheerskosten en de betaling van beheersvergoedingen van het 
financieringsinstrument (in EUR)
37.3. waarvan bedragen ter dekking van de verliezen in het nominale bedrag van 
de bijdrage uit de ESI-fondsen aan het financieringsinstrument ten gevolge van 
negatieve rente, indien dergelijke verliezen zich voordoen ondanks een actief 
beheer van de kasmiddelen door de instanties die de financieringsinstrumenten 
uitvoeren (in 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 
vastgelegd in de financieringsovereenkomst met de instantie die het 
financieringsinstrument uitvoert (in EUR)

3.600.000,00

38.1A. Bijdragen in het kader van het financieel product van de EIB, die is 
vastgelegd in de financieringsovereenkomst met de instantie die het 
financieringsinstrument uitvoert (alleen voor de instrumenten in het kader van 
artikel 38, lid 1, onder c)) (in EUR)
38.2. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat aan het 
financieringsinstrument is betaald (in EUR)

900.000,00

38.2.1. waarvan publieke bijdragen (EUR) 900.000,00
38.2.2. waarvan private bijdragen (EUR)
38.2A. Bijdrage in het kader van een financieel product van de EIB, die is 
betaald aan het financieringsinstrument (alleen voor de instrumenten in het kader 
van artikel 38, lid 1, onder c)) (in EUR)
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 
financieringsinstrument bijdraagt

CO08 - Productieve 
investering: 

Toename 
werkgelegenheid in 

ondersteunde 
bedrijven

41.1. Streefwaarde van de outputindicator 200,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de 
streefwaarde van de outputindicator

0,00
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41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het 
financieringsinstrument bijdraagt

CO03 - Productieve 
investering: Aantal 
ondernemingen dat 

andere financiële 
steun dan subsidies 

ontvangt
41.1. Streefwaarde van de outputindicator 12,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de 
streefwaarde van de outputindicator

0,00

41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het 
financieringsinstrument bijdraagt

CO39 - Stedelijke 
ontwikkeling: 

Publieke of 
commerciële 

gebouwen gebouwd 
of gerenoveerd in 

stedelijke gebieden
41.1. Streefwaarde van de outputindicator 5.000,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de 
streefwaarde van de outputindicator

0,00

41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het 
financieringsinstrument bijdraagt

CO07 - Productieve 
investering: 
Particuliere 

investeringen die 
zijn afgestemd op 

overheidssteun voor 
ondernemingen 
(niet-subsidies)

41.1. Streefwaarde van de outputindicator 7.200.000,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de 
streefwaarde van de outputindicator

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 krachtens 
het ESI-fondsprogramma 

4 - Bevorderen van 
sociale insluiting en 
bestrijding van 
armoede

2. Naam van het (de) ESI-fonds(en) ter ondersteuning van het 
financieringsinstrument in het kader van de prioritaire as of maatregel

EFRO

3. Thematische doelstelling(en) als bedoeld in artikel 9, eerste alinea, van 
Verordening (EU) nr. 1303/2013 die door het financieringsinstrument 
wordt/worden ondersteund

09 - Bevordering 
van sociale inclusie, 
bestrijding van 
armoede en iedere 
vorm van 
discriminatie

3.1. Bedrag uit ESI-fondsen dat in financieringsovereenkomsten van de in veld 3 
gekozen thematische doelstelling is vastgelegd (facultatief)

5.699.968,00
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4. andere ESI-fondsprogramma's die een bijdrage aan het financieringsinstrument leveren
4.1. CCI-nummer van elk ander ESI-fondsprogramma dat bijdragen aan het 
financieringsinstrument levert
30. Datum van voltooiing van de ex-antebeoordeling 15-feb-2018
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 Investeringsimpuls 

Fonds SOFIE 
(GTI)

6. Officieel adres/vestigingsplaats van het financieringsinstrument (naam van het 
land en de stad)

Nederland, 
Amersfoort

7. Uitvoeringsregelingen
7.1. Op EU-niveau ingestelde financieringsinstrumenten onder direct of 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 niveau 
ingesteld financieringsinstrument, beheerd door of onder verantwoordelijkheid 
van de managementautoriteit, als bedoeld in artikel 38, lid 1, onder b), dat met 
bijdragen uit een ESI-fondsprogramma wordt ondersteund overeenkomstig 
artikel 38, lid 4, onder a), b), c) en d), van Verordening (EU) nr. 1303/2013

Investering in het 
kapitaal van 
bestaande 
rechtspersonen of 
nieuw opgerichte 
rechtspersonen

7.3. Financieringsinstrument dat een financiële bijdrage van de 
managementautoriteit combineert met financiële producten van de EIB in het 
kader van het Europees Fonds voor strategische investeringen overeenkomstig 
artikel 39 bis, als bedoeld in artikel 38, lid 1), onder c)
8. Soort financieringsinstrument Specifiek fonds
8.1. Op maat gesneden financieringsinstrumenten of financieringsinstrumenten 
die voldoen aan standaardbepalingen en -voorwaarden d.w.z. "kant-en-klare 
instrumenten"

Maatwerk

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 micro-ondernemingen) 
volgens SEC/2011/1134 definitief

Nee

9.0.3. Garanties Nee
9.0.4. Aandelenkapitaal Ja
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
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10. Rechtsvorm van het financieringsinstrument krachtens artikel 38, lid 6, en 
artikel 39 bis, lid 5, onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen voor 
de in artikel 38, lid 1, onder b) en c), bedoelde financieringsinstrumenten): 
namens de managementautoriteit geopende fiduciaire rekening op naam van de 
uitvoerende instantie, of afzonderlijk financieel geheel binnen een financiële 
instelling

Afzonderlijk 
financieel geheel

III. Vermelding van de instantie die het financieringsinstrument uitvoert en — in voorkomend 
geval — van de instantie die het fonds van fondsen uitvoert, zoals bedoeld in artikel 38, lid 1, 
onder a), b), en c), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (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, en artikel 39 bis, 
lid 5, van Verordening (EU) nr. 1303/2013: bestaande of nieuw opgerichte 
juridische entiteit die belast is met de uitvoering van financieringsinstrumenten; 
de Europese Investeringsbank; het Europees Investeringsfonds; internationale 
financiële instelling waarvan een lidstaat aandeelhouder is; een bank of 
instelling in handen van de overheid, opgericht als juridische entiteit die op 
professionele basis financiële activiteiten uitvoert; een publiek- of 
privaatrechtelijke instantie; managementautoriteit die rechtstreeks 
uitvoeringstaken verricht (alleen voor leningen en garanties)

Een publiek- of 
privaatrechtelijke 
instantie

11.1.1. Naam van de instantie die het financieringsinstrument uitvoert Stichting SOFIE
11.1.2. Officieel adres/vestigingsplaats (land en stad) van de instantie die het 
financieringsinstrument uitvoert

Computerweg 11-
13, 3821 AA 
Amersfoort

12. Procedure voor de selectie van de instantie die het financieringsinstrument 
uitvoert: gunning van een overheidsopdracht; andere procedure

Selectie 
overeenkomstig de 
bepalingen van de 
richtlijn voor 
overheidsopdrachten 

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 instantie 
die het financieringsinstrument uitvoert

12-jul-2018

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 financieringsovereenkomst 
is vastgelegd (in EUR)

11.399.936,00

14.1. waarvan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR) 5.699.968,00
14.1.1. waarvan EFRO (in EUR) (facultatief) 5.699.968,00
14.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR) (facultatief)
14.1.3. waarvan ESF (in EUR) (facultatief)
14.1.4. waarvan Elfpo (in EUR) (facultatief)
14.1.5. waarvan EFMZV (in EUR) (facultatief)
15. Totaalbedrag aan programmabijdragen betaald aan het 
financieringsinstrument (in EUR)

1.424.992,00

15.1. waarvan bedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR) 1.424.992,00
15.1.1. waarvan EFRO (in EUR) 1.424.992,00
15.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR)
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15.1.3. waarvan ESF (in EUR)
15.1.4. waarvan Elfpo (in EUR)
15.1.5. waarvan EFMZV (in EUR)
15.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale medefinanciering (in EUR)
15.2.1. waarvan het totaalbedrag aan nationale overheidsfinanciering (in EUR)
15.2.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale particuliere financiering (in EUR)
16. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat in het kader van het 
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI - Youth Employment Initiative) aan 
het financieringsinstrument is betaald (in EUR)
17. Totaalbedrag aan beheerskosten en -vergoedingen dat is betaald uit 
programmabijdragen (in EUR)

14.276,00

17.1. waarvan basisvergoeding (in EUR) 10.193,00
17.2. waarvan prestatiegerelateerde vergoeding (in EUR) 4.083,00
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 
financieringsinstrument

SOFIE

22.1. Soort financieel product aangeboden door het financieringsinstrument Lening
24. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat is vastgelegd in deze lening, 
garantie, aandelenkapitaal, quasiaandelenkapitaal of andere contracten 
betreffende financiële producten met eindontvangers (in EUR)

5.016.808,00

24.1. waarvan totaalbedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR) 5.016.808,00
25. Totaalbedrag aan programmabijdragen betaald aan eindontvangers 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)

3.000.000,00

25.1. waarvan totaalbedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR) 3.000.000,00
25.1.1. waarvan EFRO (in EUR) 3.000.000,00
25.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR)
25.1.3. waarvan ESF (in EUR)
25.1.4. waarvan Elfpo (in EUR)
25.1.5. waarvan EFMZV (in EUR)
25.2. waarvan totaalbedrag aan nationale publieke medefinanciering (in EUR) 0,00
25.3. waarvan totaalbedrag aan nationale private medefinanciering (in EUR)
27. Aantal met eindontvangers gesloten contracten betreffende 1
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leningen/garanties/aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal/andere financiële 
producten, per product
28. Aantal in eindontvangers gedane investeringen in de vorm van een 
lening/garantie/aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal/ander financieel 
product, per product

1

29. Aantal door het financiële product ondersteunde eindontvangers 1
29.1. waarvan grote ondernemingen 1
29.2. waarvan kmo's
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
33. Totale aantal niet-terugbetaalde uitgekeerde leningen of totale aantal 
verstrekte en als gevolg van de wanbetaling opgeëiste garanties
34. Totaalbedrag aan niet-terugbetaalde uitgekeerde leningen (in EUR) of 
totaalbedrag dat is vastgelegd voor verstrekte en als gevolg van wanbetaling 
opgeëiste garanties (in EUR)
38. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat door het 
financieringsinstrument is bijeengebracht (in EUR)
38.3. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat op het 
niveau van de eindontvangers beschikbaar is gesteld (in EUR)

893.544,00

38.3.1. waarvan publieke bijdragen (EUR)
38.3.2. waarvan private bijdragen (EUR) 893.544,00
38.3A. Bijdrage in het kader van een financieel product van de EIB, die op het 
niveau van de eindontvangers beschikbaar is gesteld (alleen voor de 
instrumenten in het kader van artikel 38, lid 1, onder c)) (in EUR)
39. Verwacht en bewerkstelligd hefboomeffect, onder verwijzing naar de 
financieringsovereenkomst
39.1. Verwacht hefboomeffect voor lening/garantie/investering in de vorm van 
aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal/ander financieel product, onder 
verwijzing naar de financieringsovereenkomst, per product

2,00

39.2 Bewerkstelligd hefboomeffect aan het eind van het verslagjaar voor 
lening/garantie/investering in de vorm van aandelenkapitaal of 
quasiaandelenkapitaal/ander financieel product, per product 

1,29

39.3. Investeringen beschikbaar gesteld door financieringsinstrumenten van de 
ESI-fondsen voor lening/garantie/aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal, per 
product (facultatief)
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 van het 
verslagjaar nog steeds operationeel was

Ja

32.1. Indien het financieringsinstrument niet operationeel was aan het eind van 
het verslagjaar, datum van de afronding
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, bedragen die zijn 
gebruikt voor de gedifferentieerde behandeling zoals bedoeld in artikel 43 bis, en de waarde van 
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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 aan het 
financieringsinstrument (in EUR)
36. Vóór het eind van het verslagjaar aan het financieringsinstrument 
terugbetaalde bedragen die toe te schrijven zijn aan steun uit ESI-fondsen (in 
EUR)

19.124,17

36.1. waarvan terugbetalingen van kapitaal (in EUR)
36.2. waarvan voordelen, andere inkomsten en opbrengsten (in EUR) 19.124,17
37. Bedrag aan gebruikte middelen die kunnen worden toegeschreven aan de 
ESI-fondsen overeenkomstig artikel 43 bis en artikel 44
37.1. waarvan bedragen die zijn betaald voor gedifferentieerde behandeling van 
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 gemaakte 
beheerskosten en de betaling van beheersvergoedingen van het 
financieringsinstrument (in EUR)
37.3. waarvan bedragen ter dekking van de verliezen in het nominale bedrag van 
de bijdrage uit de ESI-fondsen aan het financieringsinstrument ten gevolge van 
negatieve rente, indien dergelijke verliezen zich voordoen ondanks een actief 
beheer van de kasmiddelen door de instanties die de financieringsinstrumenten 
uitvoeren (in 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 
vastgelegd in de financieringsovereenkomst met de instantie die het 
financieringsinstrument uitvoert (in EUR)

5.699.986,00

38.1A. Bijdragen in het kader van het financieel product van de EIB, die is 
vastgelegd in de financieringsovereenkomst met de instantie die het 
financieringsinstrument uitvoert (alleen voor de instrumenten in het kader van 
artikel 38, lid 1, onder c)) (in EUR)
38.2. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat aan het 
financieringsinstrument is betaald (in EUR)
38.2.1. waarvan publieke bijdragen (EUR)
38.2.2. waarvan private bijdragen (EUR)
38.2A. Bijdrage in het kader van een financieel product van de EIB, die is 
betaald aan het financieringsinstrument (alleen voor de instrumenten in het kader 
van artikel 38, lid 1, onder c)) (in EUR)
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 
financieringsinstrument bijdraagt

CO07 - Productieve 
investering: 
Particuliere 

investeringen die 
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zijn afgestemd op 
overheidssteun voor 

ondernemingen 
(niet-subsidies)

41.1. Streefwaarde van de outputindicator 5.700.000,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de 
streefwaarde van de outputindicator

0,00

41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het 
financieringsinstrument bijdraagt

CO03 - Productieve 
investering: Aantal 
ondernemingen dat 

andere financiële 
steun dan subsidies 

ontvangt
41.1. Streefwaarde van de outputindicator 10,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de 
streefwaarde van de outputindicator

1,00

41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het 
financieringsinstrument bijdraagt

CO39 - Stedelijke 
ontwikkeling: 

Publieke of 
commerciële 

gebouwen gebouwd 
of gerenoveerd in 

stedelijke gebieden
41.1. Streefwaarde van de outputindicator 55.000,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de 
streefwaarde van de outputindicator

5.500,00

41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het 
financieringsinstrument bijdraagt

CO08 - Productieve 
investering: 

Toename 
werkgelegenheid in 

ondersteunde 
bedrijven

41.1. Streefwaarde van de outputindicator 100,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de 
streefwaarde van de outputindicator

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 krachtens 
het ESI-fondsprogramma 

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

2. Naam van het (de) ESI-fonds(en) ter ondersteuning van het 
financieringsinstrument in het kader van de prioritaire as of maatregel

EFRO

3. Thematische doelstelling(en) als bedoeld in artikel 9, eerste alinea, van 
Verordening (EU) nr. 1303/2013 die door het financieringsinstrument 

04 - Ondersteuning 
van de overgang naar 
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wordt/worden ondersteund een koolstofarme 
economie in alle 
bedrijfstakken

3.1. Bedrag uit ESI-fondsen dat in financieringsovereenkomsten van de in 
veld 3 gekozen thematische doelstelling is vastgelegd (facultatief)

2.533.319,00

4. andere ESI-fondsprogramma's die een bijdrage aan het financieringsinstrument leveren
4.1. CCI-nummer van elk ander ESI-fondsprogramma dat bijdragen aan het 
financieringsinstrument levert
30. Datum van voltooiing van de ex-antebeoordeling 22-dec-2016
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 Investeringsimpuls 

Fonds SOFIE GTI
6. Officieel adres/vestigingsplaats van het financieringsinstrument (naam van 
het land en de stad)

Nederland, Amersfoort

7. Uitvoeringsregelingen
7.1. Op EU-niveau ingestelde financieringsinstrumenten onder direct of 
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 niveau 
ingesteld financieringsinstrument, beheerd door of onder 
verantwoordelijkheid van de managementautoriteit, als bedoeld in artikel 38, 
lid 1, onder b), dat met bijdragen uit een ESI-fondsprogramma wordt 
ondersteund overeenkomstig artikel 38, lid 4, onder a), b), c) en d), van 
Verordening (EU) nr. 1303/2013

Investering in het 
kapitaal van bestaande 
rechtspersonen of 
nieuw opgerichte 
rechtspersonen

7.3. Financieringsinstrument dat een financiële bijdrage van de 
managementautoriteit combineert met financiële producten van de EIB in het 
kader van het Europees Fonds voor strategische investeringen overeenkomstig 
artikel 39 bis, als bedoeld in artikel 38, lid 1), onder c)
8. Soort financieringsinstrument Specifiek fonds
8.1. Op maat gesneden financieringsinstrumenten of 
financieringsinstrumenten die voldoen aan standaardbepalingen en 
-voorwaarden d.w.z. "kant-en-klare instrumenten"

Maatwerk

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 micro-ondernemingen) 
volgens SEC/2011/1134 definitief

Nee

9.0.3. Garanties Ja
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
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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, en 
artikel 39 bis, lid 5, onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen 
voor de in artikel 38, lid 1, onder b) en c), bedoelde 
financieringsinstrumenten): namens de managementautoriteit geopende 
fiduciaire rekening op naam van de uitvoerende instantie, of afzonderlijk 
financieel geheel binnen een financiële instelling

Afzonderlijk financieel 
geheel

III. Vermelding van de instantie die het financieringsinstrument uitvoert en — in voorkomend 
geval — van de instantie die het fonds van fondsen uitvoert, zoals bedoeld in artikel 38, lid 1, 
onder a), b), en c), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (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, en artikel 39 bis, 
lid 5, van Verordening (EU) nr. 1303/2013: bestaande of nieuw opgerichte 
juridische entiteit die belast is met de uitvoering van 
financieringsinstrumenten; de Europese Investeringsbank; het Europees 
Investeringsfonds; internationale financiële instelling waarvan een lidstaat 
aandeelhouder is; een bank of instelling in handen van de overheid, opgericht 
als juridische entiteit die op professionele basis financiële activiteiten uitvoert; 
een publiek- of privaatrechtelijke instantie; managementautoriteit die 
rechtstreeks uitvoeringstaken verricht (alleen voor leningen en garanties)

Een publiek- of 
privaatrechtelijke 
instantie

11.1.1. Naam van de instantie die het financieringsinstrument uitvoert Stichting SOFIE
11.1.2. Officieel adres/vestigingsplaats (land en stad) van de instantie die het 
financieringsinstrument uitvoert

Computerweg 11-13, 
3821 AA Amersfoort

12. Procedure voor de selectie van de instantie die het financieringsinstrument 
uitvoert: gunning van een overheidsopdracht; andere procedure

Selectie 
overeenkomstig de 
bepalingen van de 
richtlijn voor 
overheidsopdrachten 

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 
instantie die het financieringsinstrument uitvoert

12-jul-2018

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 
financieringsovereenkomst is vastgelegd (in EUR)

5.066.638,00

14.1. waarvan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR) 2.533.319,00
14.1.1. waarvan EFRO (in EUR) (facultatief) 2.533.319,00
14.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR) (facultatief)
14.1.3. waarvan ESF (in EUR) (facultatief)
14.1.4. waarvan Elfpo (in EUR) (facultatief)
14.1.5. waarvan EFMZV (in EUR) (facultatief)
15. Totaalbedrag aan programmabijdragen betaald aan het 
financieringsinstrument (in EUR)

633.329,75
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15.1. waarvan bedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR) 633.329,75
15.1.1. waarvan EFRO (in EUR) 633.329,75
15.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR)
15.1.3. waarvan ESF (in EUR)
15.1.4. waarvan Elfpo (in EUR)
15.1.5. waarvan EFMZV (in EUR)
15.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale medefinanciering (in EUR)
15.2.1. waarvan het totaalbedrag aan nationale overheidsfinanciering (in 
EUR)
15.2.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale particuliere financiering (in 
EUR)
16. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat in het kader van het 
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI - Youth Employment Initiative) aan 
het financieringsinstrument is betaald (in EUR)
17. Totaalbedrag aan beheerskosten en -vergoedingen dat is betaald uit 
programmabijdragen (in EUR)

5.334,00

17.1. waarvan basisvergoeding (in EUR) 4.530,00
17.2. waarvan prestatiegerelateerde vergoeding (in EUR) 804,00
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 
financieringsinstrument

Lening

22.1. Soort financieel product aangeboden door het financieringsinstrument Lening
24. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat is vastgelegd in deze lening, 
garantie, aandelenkapitaal, quasiaandelenkapitaal of andere contracten 
betreffende financiële producten met eindontvangers (in EUR)

150.000,00

24.1. waarvan totaalbedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR) 150.000,00
25. Totaalbedrag aan programmabijdragen betaald aan eindontvangers 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)

150.000,00

25.1. waarvan totaalbedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR) 150.000,00
25.1.1. waarvan EFRO (in EUR) 150.000,00
25.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR)
25.1.3. waarvan ESF (in EUR)
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25.1.4. waarvan Elfpo (in EUR)
25.1.5. waarvan EFMZV (in EUR)
25.2. waarvan totaalbedrag aan nationale publieke medefinanciering (in EUR) 0,00
25.3. waarvan totaalbedrag aan nationale private medefinanciering (in EUR)
27. Aantal met eindontvangers gesloten contracten betreffende 
leningen/garanties/aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal/andere 
financiële producten, per product

1

28. Aantal in eindontvangers gedane investeringen in de vorm van een 
lening/garantie/aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal/ander financieel 
product, per product

1

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 1
29.3. waarvan natuurlijke personen
29.4. waarvan andere soort ondersteunde eindontvangers
29.4.1. beschrijving van andere soort ondersteunde eindontvangers
33. Totale aantal niet-terugbetaalde uitgekeerde leningen of totale aantal 
verstrekte en als gevolg van de wanbetaling opgeëiste garanties
34. Totaalbedrag aan niet-terugbetaalde uitgekeerde leningen (in EUR) of 
totaalbedrag dat is vastgelegd voor verstrekte en als gevolg van wanbetaling 
opgeëiste garanties (in EUR)
38. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat door het 
financieringsinstrument is bijeengebracht (in EUR)
38.3. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat op het 
niveau van de eindontvangers beschikbaar is gesteld (in EUR)

525.000,00

38.3.1. waarvan publieke bijdragen (EUR)
38.3.2. waarvan private bijdragen (EUR) 525.000,00
38.3A. Bijdrage in het kader van een financieel product van de EIB, die op het 
niveau van de eindontvangers beschikbaar is gesteld (alleen voor de 
instrumenten in het kader van artikel 38, lid 1, onder c)) (in EUR)
39. Verwacht en bewerkstelligd hefboomeffect, onder verwijzing naar de 
financieringsovereenkomst
39.1. Verwacht hefboomeffect voor lening/garantie/investering in de vorm 
van aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal/ander financieel product, onder 
verwijzing naar de financieringsovereenkomst, per product

2,00

39.2 Bewerkstelligd hefboomeffect aan het eind van het verslagjaar voor 
lening/garantie/investering in de vorm van aandelenkapitaal of 
quasiaandelenkapitaal/ander financieel product, per product 

4,48

39.3. Investeringen beschikbaar gesteld door financieringsinstrumenten van de 
ESI-fondsen voor lening/garantie/aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal, 
per product (facultatief)
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 van 
het verslagjaar nog steeds operationeel was

Ja

32.1. Indien het financieringsinstrument niet operationeel was aan het eind 
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van het verslagjaar, datum van de afronding
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, bedragen die zijn 
gebruikt voor de gedifferentieerde behandeling zoals bedoeld in artikel 43 bis, 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 aan 
het financieringsinstrument (in EUR)
36. Vóór het eind van het verslagjaar aan het financieringsinstrument 
terugbetaalde bedragen die toe te schrijven zijn aan steun uit ESI-fondsen (in 
EUR)

572.412,00

36.1. waarvan terugbetalingen van kapitaal (in EUR)
36.2. waarvan voordelen, andere inkomsten en opbrengsten (in EUR) 572.412,00
37. Bedrag aan gebruikte middelen die kunnen worden toegeschreven aan de 
ESI-fondsen overeenkomstig artikel 43 bis en artikel 44
37.1. waarvan bedragen die zijn betaald voor gedifferentieerde behandeling 
van 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 gemaakte 
beheerskosten en de betaling van beheersvergoedingen van het 
financieringsinstrument (in EUR)
37.3. waarvan bedragen ter dekking van de verliezen in het nominale bedrag 
van de bijdrage uit de ESI-fondsen aan het financieringsinstrument ten 
gevolge van negatieve rente, indien dergelijke verliezen zich voordoen 
ondanks een actief beheer van de kasmiddelen door de instanties die de 
financieringsinstrumenten uitvoeren (in 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 
vastgelegd in de financieringsovereenkomst met de instantie die het 
financieringsinstrument uitvoert (in EUR)

2.533.319,00

38.1A. Bijdragen in het kader van het financieel product van de EIB, die is 
vastgelegd in de financieringsovereenkomst met de instantie die het 
financieringsinstrument uitvoert (alleen voor de instrumenten in het kader van 
artikel 38, lid 1, onder c)) (in EUR)
38.2. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat aan het 
financieringsinstrument is betaald (in EUR)

350.000,00

38.2.1. waarvan publieke bijdragen (EUR) 350.000,00
38.2.2. waarvan private bijdragen (EUR)
38.2A. Bijdrage in het kader van een financieel product van de EIB, die is 
betaald aan het financieringsinstrument (alleen voor de instrumenten in het 
kader van artikel 38, lid 1, onder c)) (in EUR)
IX. Bijdrage van het financieringsinstrument tot de verwezenlijking van de indicatoren van de 
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prioriteit of de maatregel (artikel 46, lid 2, onder j), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het 
financieringsinstrument bijdraagt

2.f - Aantal leningen 
en garanties gericht 

op het wegnemen van 
financieringsobstakels 

op het gebied van 
energie efficiëntie

41.1. Streefwaarde van de outputindicator 2,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de 
streefwaarde van de outputindicator

1,00

41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het 
financieringsinstrument bijdraagt

CO03 - Productieve 
investering: Aantal 
ondernemingen dat 

andere financiële 
steun dan subsidies 

ontvangt
41.1. Streefwaarde van de outputindicator 2,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de 
streefwaarde van de outputindicator

0,00

41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het 
financieringsinstrument bijdraagt

2.c - Aantal acties 
gericht op 

procesondersteuning, 
vraagbundeling en 

business case 
ontwikkeling voor 

hernieuwbare energie 
41.1. Streefwaarde van de outputindicator 2,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de 
streefwaarde van de outputindicator

1,00

41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het 
financieringsinstrument bijdraagt

2.g - Aantal 
stimuleringsprojecten 

gericht op energie 
efficiëntie

41.1. Streefwaarde van de outputindicator 2,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de 
streefwaarde van de outputindicator

0,00

41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het 
financieringsinstrument bijdraagt

CO07 - Productieve 
investering: 
Particuliere 

investeringen die zijn 
afgestemd op 

overheidssteun voor 
ondernemingen (niet-

subsidies)
41.1. Streefwaarde van de outputindicator 2.500.000,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de 
streefwaarde van de outputindicator

0,00

I. Vaststelling van het programma en van de prioriteit of maatregel op grond waarvan de steun 
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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 krachtens 
het ESI-fondsprogramma 

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

2. Naam van het (de) ESI-fonds(en) ter ondersteuning van het 
financieringsinstrument in het kader van de prioritaire as of maatregel

EFRO

3. Thematische doelstelling(en) als bedoeld in artikel 9, eerste alinea, van 
Verordening (EU) nr. 1303/2013 die door het financieringsinstrument 
wordt/worden ondersteund

04 - Ondersteuning 
van de overgang naar 
een koolstofarme 
economie in alle 
bedrijfstakken

3.1. Bedrag uit ESI-fondsen dat in financieringsovereenkomsten van de in 
veld 3 gekozen thematische doelstelling is vastgelegd (facultatief)

4.289.983,00

4. andere ESI-fondsprogramma's die een bijdrage aan het financieringsinstrument leveren
4.1. CCI-nummer van elk ander ESI-fondsprogramma dat bijdragen aan het 
financieringsinstrument levert
30. Datum van voltooiing van de ex-antebeoordeling 22-dec-2016
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 Investeringsimpuls 

Fonds SOFIE 
regionaal

6. Officieel adres/vestigingsplaats van het financieringsinstrument (naam van 
het land en de stad)

Nederland, 
Amersfoort

7. Uitvoeringsregelingen
7.1. Op EU-niveau ingestelde financieringsinstrumenten onder direct of 
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 niveau 
ingesteld financieringsinstrument, beheerd door of onder verantwoordelijkheid 
van de managementautoriteit, als bedoeld in artikel 38, lid 1, onder b), dat met 
bijdragen uit een ESI-fondsprogramma wordt ondersteund overeenkomstig 
artikel 38, lid 4, onder a), b), c) en d), van Verordening (EU) nr. 1303/2013

Investering in het 
kapitaal van 
bestaande 
rechtspersonen of 
nieuw opgerichte 
rechtspersonen

7.3. Financieringsinstrument dat een financiële bijdrage van de 
managementautoriteit combineert met financiële producten van de EIB in het 
kader van het Europees Fonds voor strategische investeringen overeenkomstig 
artikel 39 bis, als bedoeld in artikel 38, lid 1), onder c)
8. Soort financieringsinstrument Specifiek fonds
8.1. Op maat gesneden financieringsinstrumenten of financieringsinstrumenten 
die voldoen aan standaardbepalingen en -voorwaarden d.w.z. "kant-en-klare 

Maatwerk
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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 micro-ondernemingen) 
volgens SEC/2011/1134 definitief

Nee

9.0.3. Garanties Ja
9.0.4. Aandelenkapitaal Ja
9.0.5. Quasiaandelenkapitaal Ja
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, en 
artikel 39 bis, lid 5, onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen voor 
de in artikel 38, lid 1, onder b) en c), bedoelde financieringsinstrumenten): 
namens de managementautoriteit geopende fiduciaire rekening op naam van de 
uitvoerende instantie, of afzonderlijk financieel geheel binnen een financiële 
instelling

Afzonderlijk 
financieel geheel

III. Vermelding van de instantie die het financieringsinstrument uitvoert en — in voorkomend 
geval — van de instantie die het fonds van fondsen uitvoert, zoals bedoeld in artikel 38, lid 1, 
onder a), b), en c), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (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, en artikel 39 bis, 
lid 5, van Verordening (EU) nr. 1303/2013: bestaande of nieuw opgerichte 
juridische entiteit die belast is met de uitvoering van 
financieringsinstrumenten; de Europese Investeringsbank; het Europees 
Investeringsfonds; internationale financiële instelling waarvan een lidstaat 
aandeelhouder is; een bank of instelling in handen van de overheid, opgericht 
als juridische entiteit die op professionele basis financiële activiteiten uitvoert; 
een publiek- of privaatrechtelijke instantie; managementautoriteit die 
rechtstreeks uitvoeringstaken verricht (alleen voor leningen en garanties)

Een publiek- of 
privaatrechtelijke 
instantie

11.1.1. Naam van de instantie die het financieringsinstrument uitvoert Stichting SOFIE
11.1.2. Officieel adres/vestigingsplaats (land en stad) van de instantie die het 
financieringsinstrument uitvoert

Computerweg 11-13, 
3821 AA Amersfoort

12. Procedure voor de selectie van de instantie die het financieringsinstrument 
uitvoert: gunning van een overheidsopdracht; andere procedure

Selectie 
overeenkomstig de 
bepalingen van de 
richtlijn voor 
overheidsopdrachten 

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 
instantie die het financieringsinstrument uitvoert

12-jul-2018
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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 financieringsovereenkomst 
is vastgelegd (in EUR)

12.724.958,00

14.1. waarvan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR) 4.289.983,00
14.1.1. waarvan EFRO (in EUR) (facultatief) 4.289.983,00
14.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR) (facultatief)
14.1.3. waarvan ESF (in EUR) (facultatief)
14.1.4. waarvan Elfpo (in EUR) (facultatief)
14.1.5. waarvan EFMZV (in EUR) (facultatief)
15. Totaalbedrag aan programmabijdragen betaald aan het 
financieringsinstrument (in EUR)

1.272.495,75

15.1. waarvan bedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR) 1.072.495,75
15.1.1. waarvan EFRO (in EUR) 1.072.495,75
15.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR)
15.1.3. waarvan ESF (in EUR)
15.1.4. waarvan Elfpo (in EUR)
15.1.5. waarvan EFMZV (in EUR)
15.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale medefinanciering (in EUR) 200.000,00
15.2.1. waarvan het totaalbedrag aan nationale overheidsfinanciering (in EUR) 200.000,00
15.2.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale particuliere financiering (in 
EUR)
16. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat in het kader van het 
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI - Youth Employment Initiative) aan 
het financieringsinstrument is betaald (in EUR)
17. Totaalbedrag aan beheerskosten en -vergoedingen dat is betaald uit 
programmabijdragen (in EUR)

9.669,00

17.1. waarvan basisvergoeding (in EUR) 567,00
17.2. waarvan prestatiegerelateerde vergoeding (in EUR)
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 
financieringsinstrument

Lening

22.1. Soort financieel product aangeboden door het financieringsinstrument Lening
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24. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat is vastgelegd in deze lening, 
garantie, aandelenkapitaal, quasiaandelenkapitaal of andere contracten 
betreffende financiële producten met eindontvangers (in EUR)

525.000,00

24.1. waarvan totaalbedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR) 345.746,00
25. Totaalbedrag aan programmabijdragen betaald aan eindontvangers 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)

525.000,00

25.1. waarvan totaalbedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR) 345.746,00
25.1.1. waarvan EFRO (in EUR) 345.746,00
25.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR) 0,00
25.1.3. waarvan ESF (in EUR)
25.1.4. waarvan Elfpo (in EUR)
25.1.5. waarvan EFMZV (in EUR)
25.2. waarvan totaalbedrag aan nationale publieke medefinanciering (in EUR) 179.254,00
25.3. waarvan totaalbedrag aan nationale private medefinanciering (in EUR)
27. Aantal met eindontvangers gesloten contracten betreffende 
leningen/garanties/aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal/andere financiële 
producten, per product

1

28. Aantal in eindontvangers gedane investeringen in de vorm van een 
lening/garantie/aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal/ander financieel 
product, per product

1

29. Aantal door het financiële product ondersteunde eindontvangers 1
29.1. waarvan grote ondernemingen 1
29.2. waarvan kmo's
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
33. Totale aantal niet-terugbetaalde uitgekeerde leningen of totale aantal 
verstrekte en als gevolg van de wanbetaling opgeëiste garanties
34. Totaalbedrag aan niet-terugbetaalde uitgekeerde leningen (in EUR) of 
totaalbedrag dat is vastgelegd voor verstrekte en als gevolg van wanbetaling 
opgeëiste garanties (in EUR)
38. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat door het 
financieringsinstrument is bijeengebracht (in EUR)
38.3. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat op het 
niveau van de eindontvangers beschikbaar is gesteld (in EUR)

14.959.134,00

38.3.1. waarvan publieke bijdragen (EUR)
38.3.2. waarvan private bijdragen (EUR) 14.959.134,00
38.3A. Bijdrage in het kader van een financieel product van de EIB, die op het 
niveau van de eindontvangers beschikbaar is gesteld (alleen voor de 
instrumenten in het kader van artikel 38, lid 1, onder c)) (in EUR)
39. Verwacht en bewerkstelligd hefboomeffect, onder verwijzing naar de 
financieringsovereenkomst
39.1. Verwacht hefboomeffect voor lening/garantie/investering in de vorm van 
aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal/ander financieel product, onder 
verwijzing naar de financieringsovereenkomst, per product

2,00

39.2 Bewerkstelligd hefboomeffect aan het eind van het verslagjaar voor 44,09
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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)
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 van 
het verslagjaar nog steeds operationeel was

Ja

32.1. Indien het financieringsinstrument niet operationeel was aan het eind van 
het verslagjaar, datum van de afronding
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, bedragen die zijn 
gebruikt voor de gedifferentieerde behandeling zoals bedoeld in artikel 43 bis, 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 aan 
het financieringsinstrument (in EUR)
36. Vóór het eind van het verslagjaar aan het financieringsinstrument 
terugbetaalde bedragen die toe te schrijven zijn aan steun uit ESI-fondsen (in 
EUR)
36.1. waarvan terugbetalingen van kapitaal (in EUR)
36.2. waarvan voordelen, andere inkomsten en opbrengsten (in EUR)
37. Bedrag aan gebruikte middelen die kunnen worden toegeschreven aan de 
ESI-fondsen overeenkomstig artikel 43 bis en artikel 44
37.1. waarvan bedragen die zijn betaald voor gedifferentieerde behandeling 
van 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 gemaakte 
beheerskosten en de betaling van beheersvergoedingen van het 
financieringsinstrument (in EUR)
37.3. waarvan bedragen ter dekking van de verliezen in het nominale bedrag 
van de bijdrage uit de ESI-fondsen aan het financieringsinstrument ten gevolge 
van negatieve rente, indien dergelijke verliezen zich voordoen ondanks een 
actief beheer van de kasmiddelen door de instanties die de 
financieringsinstrumenten uitvoeren (in 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 
vastgelegd in de financieringsovereenkomst met de instantie die het 
financieringsinstrument uitvoert (in EUR)

8.434.975,00

38.1A. Bijdragen in het kader van het financieel product van de EIB, die is 
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vastgelegd in de financieringsovereenkomst met de instantie die het 
financieringsinstrument uitvoert (alleen voor de instrumenten in het kader van 
artikel 38, lid 1, onder c)) (in EUR)
38.2. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat aan het 
financieringsinstrument is betaald (in EUR)

200.000,00

38.2.1. waarvan publieke bijdragen (EUR) 200.000,00
38.2.2. waarvan private bijdragen (EUR)
38.2A. Bijdrage in het kader van een financieel product van de EIB, die is 
betaald aan het financieringsinstrument (alleen voor de instrumenten in het 
kader van artikel 38, lid 1, onder c)) (in EUR)
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 
financieringsinstrument bijdraagt

CO07 - Productieve 
investering: 
Particuliere 

investeringen die zijn 
afgestemd op 

overheidssteun voor 
ondernemingen (niet-

subsidies)
41.1. Streefwaarde van de outputindicator 5.089.983,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de 
streefwaarde van de outputindicator

0,00

41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het 
financieringsinstrument bijdraagt

CO03 - Productieve 
investering: Aantal 
ondernemingen dat 

andere financiële 
steun dan subsidies 

ontvangt
41.1. Streefwaarde van de outputindicator 10,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de 
streefwaarde van de outputindicator

1,00

41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het 
financieringsinstrument bijdraagt

2.b - Extra capaciteit 
aan restwarmte

41.1. Streefwaarde van de outputindicator 5,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de 
streefwaarde van de outputindicator

0,00

41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het 
financieringsinstrument bijdraagt

2.g - Aantal 
stimuleringsprojecten 

gericht op energie 
efficiëntie

41.1. Streefwaarde van de outputindicator 10,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de 
streefwaarde van de outputindicator

1,00

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
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1.1. Prioritaire as ter ondersteuning van het financieringsinstrument krachtens het 
ESI-fondsprogramma 

1 - Versterken van 
onderzoek, 
technologische 
ontwikkeling en 
innovatie

2. Naam van het (de) ESI-fonds(en) ter ondersteuning van het 
financieringsinstrument in het kader van de prioritaire as of maatregel

EFRO

3. Thematische doelstelling(en) als bedoeld in artikel 9, eerste alinea, van 
Verordening (EU) nr. 1303/2013 die door het financieringsinstrument 
wordt/worden ondersteund

01 - Versterking 
van onderzoek, 
technologische 
ontwikkeling en 
innovatie

3.1. Bedrag uit ESI-fondsen dat in financieringsovereenkomsten van de in veld 3 
gekozen thematische doelstelling is vastgelegd (facultatief)

3.716.470,94

4. andere ESI-fondsprogramma's die een bijdrage aan het financieringsinstrument leveren
4.1. CCI-nummer van elk ander ESI-fondsprogramma dat bijdragen aan het 
financieringsinstrument levert
30. Datum van voltooiing van de ex-antebeoordeling 25-mei-2018
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 Participatiefonds 

ROM Regio 
Utrecht

6. Officieel adres/vestigingsplaats van het financieringsinstrument (naam van het 
land en de stad)

Europalaan 400-8; 
3526 KS 
UTRECHT

7. Uitvoeringsregelingen
7.1. Op EU-niveau ingestelde financieringsinstrumenten onder direct of 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 niveau ingesteld 
financieringsinstrument, beheerd door of onder verantwoordelijkheid van de 
managementautoriteit, als bedoeld in artikel 38, lid 1, onder b), dat met bijdragen 
uit een ESI-fondsprogramma wordt ondersteund overeenkomstig artikel 38, lid 4, 
onder a), b), c) en d), van Verordening (EU) nr. 1303/2013

Investering in het 
kapitaal van 
bestaande 
rechtspersonen of 
nieuw opgerichte 
rechtspersonen

7.3. Financieringsinstrument dat een financiële bijdrage van de 
managementautoriteit combineert met financiële producten van de EIB in het kader 
van het Europees Fonds voor strategische investeringen overeenkomstig artikel 39 
bis, als bedoeld in artikel 38, lid 1), onder c)
8. Soort financieringsinstrument Specifiek fonds
8.1. Op maat gesneden financieringsinstrumenten of financieringsinstrumenten die 
voldoen aan standaardbepalingen en -voorwaarden d.w.z. "kant-en-klare 
instrumenten"

Maatwerk

9. Soort product dat door het financieringsinstrument wordt geleverd: leningen, microleningen, 
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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) Nee
9.0.2. Microleningen (< 25 000 EUR en verstrekt aan micro-ondernemingen) 
volgens SEC/2011/1134 definitief

Nee

9.0.3. Garanties Nee
9.0.4. Aandelenkapitaal Ja
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, en 
artikel 39 bis, lid 5, onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen voor de 
in artikel 38, lid 1, onder b) en c), bedoelde financieringsinstrumenten): namens de 
managementautoriteit geopende fiduciaire rekening op naam van de uitvoerende 
instantie, of afzonderlijk financieel geheel binnen een financiële instelling

Afzonderlijk 
financieel geheel

III. Vermelding van de instantie die het financieringsinstrument uitvoert en — in voorkomend 
geval — van de instantie die het fonds van fondsen uitvoert, zoals bedoeld in artikel 38, lid 1, 
onder a), b), en c), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (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, en artikel 39 bis, lid 5, 
van Verordening (EU) nr. 1303/2013: bestaande of nieuw opgerichte juridische 
entiteit die belast is met de uitvoering van financieringsinstrumenten; de Europese 
Investeringsbank; het Europees Investeringsfonds; internationale financiële 
instelling waarvan een lidstaat aandeelhouder is; een bank of instelling in handen 
van de overheid, opgericht als juridische entiteit die op professionele basis 
financiële activiteiten uitvoert; een publiek- of privaatrechtelijke instantie; 
managementautoriteit die rechtstreeks uitvoeringstaken verricht (alleen voor 
leningen en garanties)

Een publiek- of 
privaatrechtelijke 
instantie

11.1.1. Naam van de instantie die het financieringsinstrument uitvoert ROM Regio 
Utrecht BV

11.1.2. Officieel adres/vestigingsplaats (land en stad) van de instantie die het 
financieringsinstrument uitvoert

Europalaan 400-8; 
3526 KS 
UTRECHT

12. Procedure voor de selectie van de instantie die het financieringsinstrument 
uitvoert: gunning van een overheidsopdracht; andere procedure

Interne gunning

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 instantie 
die het financieringsinstrument uitvoert

17-jul-2020

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 financieringsovereenkomst is 12.300.000,00
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vastgelegd (in EUR)
14.1. waarvan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR) 3.716.470,94
14.1.1. waarvan EFRO (in EUR) (facultatief)
14.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR) (facultatief)
14.1.3. waarvan ESF (in EUR) (facultatief)
14.1.4. waarvan Elfpo (in EUR) (facultatief)
14.1.5. waarvan EFMZV (in EUR) (facultatief)
15. Totaalbedrag aan programmabijdragen betaald aan het financieringsinstrument 
(in EUR)
15.1. waarvan bedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR)
15.1.1. waarvan EFRO (in EUR)
15.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR)
15.1.3. waarvan ESF (in EUR)
15.1.4. waarvan Elfpo (in EUR)
15.1.5. waarvan EFMZV (in EUR)
15.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale medefinanciering (in EUR)
15.2.1. waarvan het totaalbedrag aan nationale overheidsfinanciering (in EUR)
15.2.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale particuliere financiering (in EUR)
16. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat in het kader van het 
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI - Youth Employment Initiative) aan het 
financieringsinstrument is betaald (in EUR)
17. Totaalbedrag aan beheerskosten en -vergoedingen dat is betaald uit 
programmabijdragen (in EUR)
17.1. waarvan basisvergoeding (in EUR)
17.2. waarvan prestatiegerelateerde vergoeding (in EUR)
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)
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 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
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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, bedragen die zijn 
gebruikt voor de gedifferentieerde behandeling zoals bedoeld in artikel 43 bis, 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 aan het 
financieringsinstrument (in EUR)
36. Vóór het eind van het verslagjaar aan het financieringsinstrument terugbetaalde 
bedragen die toe te schrijven zijn aan steun uit ESI-fondsen (in EUR)
36.1. waarvan terugbetalingen van kapitaal (in EUR)
36.2. waarvan voordelen, andere inkomsten en opbrengsten (in EUR)
37. Bedrag aan gebruikte middelen die kunnen worden toegeschreven aan de ESI-
fondsen overeenkomstig artikel 43 bis en artikel 44
37.1. waarvan bedragen die zijn betaald voor gedifferentieerde behandeling van 
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 gemaakte 
beheerskosten en de betaling van beheersvergoedingen van het 
financieringsinstrument (in EUR)
37.3. waarvan bedragen ter dekking van de verliezen in het nominale bedrag van 
de bijdrage uit de ESI-fondsen aan het financieringsinstrument ten gevolge van 
negatieve rente, indien dergelijke verliezen zich voordoen ondanks een actief 
beheer van de kasmiddelen door de instanties die de financieringsinstrumenten 
uitvoeren (in 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 vastgelegd 
in de financieringsovereenkomst met de instantie die het financieringsinstrument 
uitvoert (in EUR)
38.1A. Bijdragen in het kader van het financieel product van de EIB, die is 
vastgelegd in de financieringsovereenkomst met de instantie die het 
financieringsinstrument uitvoert (alleen voor de instrumenten in het kader van 
artikel 38, lid 1, onder c)) (in EUR)
38.2. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat aan het 
financieringsinstrument is betaald (in EUR)
38.2.1. waarvan publieke bijdragen (EUR)
38.2.2. waarvan private bijdragen (EUR)
38.2A. Bijdrage in het kader van een financieel product van de EIB, die is betaald 
aan het financieringsinstrument (alleen voor de instrumenten in het kader van 
artikel 38, lid 1, onder c)) (in EUR)
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 - 
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financieringsinstrument bijdraagt Productieve 
investering: 
Particuliere 

investeringen die 
zijn afgestemd op 

overheidssteun 
voor 

ondernemingen 
(niet-subsidies)

41.1. Streefwaarde van de outputindicator 3.468.000,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de 
streefwaarde van de outputindicator

0,00

41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het 
financieringsinstrument bijdraagt

CO03 - 
Productieve 
investering: 

Aantal 
ondernemingen 

dat andere 
financiële steun 

dan subsidies 
ontvangt

41.1. Streefwaarde van de outputindicator 8,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de 
streefwaarde van de outputindicator

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 
krachtens het ESI-fondsprogramma 

1 - Versterken van 
onderzoek, technologische 
ontwikkeling en innovatie

2. Naam van het (de) ESI-fonds(en) ter ondersteuning van het 
financieringsinstrument in het kader van de prioritaire as of maatregel

EFRO

3. Thematische doelstelling(en) als bedoeld in artikel 9, eerste alinea, 
van Verordening (EU) nr. 1303/2013 die door het 
financieringsinstrument wordt/worden ondersteund

01 - Versterking van 
onderzoek, technologische 
ontwikkeling en innovatie

3.1. Bedrag uit ESI-fondsen dat in financieringsovereenkomsten van de 
in veld 3 gekozen thematische doelstelling is vastgelegd (facultatief)

4.000.000,00

4. andere ESI-fondsprogramma's die een bijdrage aan het financieringsinstrument leveren
4.1. CCI-nummer van elk ander ESI-fondsprogramma dat bijdragen aan 
het financieringsinstrument levert
30. Datum van voltooiing van de ex-antebeoordeling 5-sep-2016
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 TMI-POC fonds Flevoland
6. Officieel adres/vestigingsplaats van het financieringsinstrument (naam Nederland, Provincie 
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van het land en de stad) Flevoland, Visarenddreef 1,  
8232 PH Lelystad

7. Uitvoeringsregelingen
7.1. Op EU-niveau ingestelde financieringsinstrumenten onder direct of 
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 
niveau ingesteld financieringsinstrument, beheerd door of onder 
verantwoordelijkheid van de managementautoriteit, als bedoeld in 
artikel 38, lid 1, onder b), dat met bijdragen uit een ESI-
fondsprogramma wordt ondersteund overeenkomstig artikel 38, lid 4, 
onder a), b), c) en d), van Verordening (EU) nr. 1303/2013

Investering in het kapitaal 
van bestaande 
rechtspersonen of nieuw 
opgerichte rechtspersonen

7.3. Financieringsinstrument dat een financiële bijdrage van de 
managementautoriteit combineert met financiële producten van de EIB 
in het kader van het Europees Fonds voor strategische investeringen 
overeenkomstig artikel 39 bis, als bedoeld in artikel 38, lid 1), onder c)
8. Soort financieringsinstrument Specifiek fonds
8.1. Op maat gesneden financieringsinstrumenten of 
financieringsinstrumenten die voldoen aan standaardbepalingen en 
-voorwaarden d.w.z. "kant-en-klare instrumenten"

Maatwerk

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 micro-
ondernemingen) volgens SEC/2011/1134 definitief

Nee

9.0.3. Garanties Ja
9.0.4. Aandelenkapitaal Ja
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, en artikel 39 bis, lid 5, onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 
(alleen voor de in artikel 38, lid 1, onder b) en c), bedoelde 
financieringsinstrumenten): namens de managementautoriteit geopende 
fiduciaire rekening op naam van de uitvoerende instantie, of afzonderlijk 
financieel geheel binnen een financiële instelling

Afzonderlijk financieel 
geheel

III. Vermelding van de instantie die het financieringsinstrument uitvoert en — in voorkomend 
geval — van de instantie die het fonds van fondsen uitvoert, zoals bedoeld in artikel 38, lid 1, 
onder a), b), en c), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (artikel 46, lid 2, onder c), van 
Verordening (EU) nr. 1303/2013)
11. Instantie die het financieringsinstrument uitvoert
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11.1. Soort uitvoerende instantie krachtens artikel 38, lid 4, en artikel 39 
bis, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1303/2013: bestaande of nieuw 
opgerichte juridische entiteit die belast is met de uitvoering van 
financieringsinstrumenten; de Europese Investeringsbank; het Europees 
Investeringsfonds; internationale financiële instelling waarvan een 
lidstaat aandeelhouder is; een bank of instelling in handen van de 
overheid, opgericht als juridische entiteit die op professionele basis 
financiële activiteiten uitvoert; een publiek- of privaatrechtelijke 
instantie; managementautoriteit die rechtstreeks uitvoeringstaken 
verricht (alleen voor leningen en garanties)

Een publiek- of 
privaatrechtelijke instantie

11.1.1. Naam van de instantie die het financieringsinstrument uitvoert OMFL 
(Ontwikkelingsmaatschappij 
Flevoland)

11.1.2. Officieel adres/vestigingsplaats (land en stad) van de instantie die 
het financieringsinstrument uitvoert

Visarenddreef 1,8232 PH 
Lelystad

12. Procedure voor de selectie van de instantie die het 
financieringsinstrument uitvoert: gunning van een overheidsopdracht; 
andere procedure

Interne gunning

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 
instantie die het financieringsinstrument uitvoert

7-aug-2017

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 
financieringsovereenkomst is vastgelegd (in EUR)

13.333.333,00

14.1. waarvan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR) 4.000.000,00
14.1.1. waarvan EFRO (in EUR) (facultatief) 4.000.000,00
14.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR) (facultatief)
14.1.3. waarvan ESF (in EUR) (facultatief)
14.1.4. waarvan Elfpo (in EUR) (facultatief)
14.1.5. waarvan EFMZV (in EUR) (facultatief)
15. Totaalbedrag aan programmabijdragen betaald aan het 
financieringsinstrument (in EUR)

9.333.333,00

15.1. waarvan bedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR) 1.000.000,00
15.1.1. waarvan EFRO (in EUR) 1.000.000,00
15.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR)
15.1.3. waarvan ESF (in EUR)
15.1.4. waarvan Elfpo (in EUR)
15.1.5. waarvan EFMZV (in EUR)
15.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale medefinanciering (in EUR) 8.333.333,00
15.2.1. waarvan het totaalbedrag aan nationale overheidsfinanciering (in 
EUR)

8.333.333,00

15.2.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale particuliere financiering 
(in EUR)

0,00

16. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat in het kader van het 
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI - Youth Employment 
Initiative) aan het financieringsinstrument is betaald (in EUR)
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17. Totaalbedrag aan beheerskosten en -vergoedingen dat is betaald uit 
programmabijdragen (in EUR)

444.401,00

17.1. waarvan basisvergoeding (in EUR) 416.670,00
17.2. waarvan prestatiegerelateerde vergoeding (in EUR) 27.731,00
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 
financieringsinstrument

Proof of Concept leningen

22.1. Soort financieel product aangeboden door het 
financieringsinstrument

Lening

24. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat is vastgelegd in deze 
lening, garantie, aandelenkapitaal, quasiaandelenkapitaal of andere 
contracten betreffende financiële producten met eindontvangers (in 
EUR)

2.111.445,00

24.1. waarvan totaalbedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR) 633.433,50
25. Totaalbedrag aan programmabijdragen betaald aan eindontvangers 
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)

2.111.445,00

25.1. waarvan totaalbedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR) 633.433,50
25.1.1. waarvan EFRO (in EUR) 633.433,50
25.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR)
25.1.3. waarvan ESF (in EUR)
25.1.4. waarvan Elfpo (in EUR)
25.1.5. waarvan EFMZV (in EUR)
25.2. waarvan totaalbedrag aan nationale publieke medefinanciering (in 
EUR)

1.478.011,50

25.3. waarvan totaalbedrag aan nationale private medefinanciering (in 
EUR)
27. Aantal met eindontvangers gesloten contracten betreffende 
leningen/garanties/aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal/andere 
financiële producten, per product

9

28. Aantal in eindontvangers gedane investeringen in de vorm van een 
lening/garantie/aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal/ander 

8
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financieel product, per product
29. Aantal door het financiële product ondersteunde eindontvangers 8
29.1. waarvan grote ondernemingen 0
29.2. waarvan kmo's 8
29.2.1. waarvan micro-ondernemingen 8
29.3. waarvan natuurlijke personen 0
29.4. waarvan andere soort ondersteunde eindontvangers 0
29.4.1. beschrijving van andere soort ondersteunde eindontvangers
33. Totale aantal niet-terugbetaalde uitgekeerde leningen of totale aantal 
verstrekte en als gevolg van de wanbetaling opgeëiste garanties
34. Totaalbedrag aan niet-terugbetaalde uitgekeerde leningen (in EUR) 
of totaalbedrag dat is vastgelegd voor verstrekte en als gevolg van 
wanbetaling opgeëiste garanties (in EUR)
38. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat door het 
financieringsinstrument is bijeengebracht (in EUR)
38.3. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat op 
het niveau van de eindontvangers beschikbaar is gesteld (in EUR)

8.593.333,00

38.3.1. waarvan publieke bijdragen (EUR) 8.333.333,00
38.3.2. waarvan private bijdragen (EUR) 260.000,00
38.3A. Bijdrage in het kader van een financieel product van de EIB, die 
op het niveau van de eindontvangers beschikbaar is gesteld (alleen voor 
de instrumenten in het kader van artikel 38, lid 1, onder c)) (in EUR)
39. Verwacht en bewerkstelligd hefboomeffect, onder verwijzing naar de 
financieringsovereenkomst
39.1. Verwacht hefboomeffect voor lening/garantie/investering in de 
vorm van aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal/ander financieel 
product, onder verwijzing naar de financieringsovereenkomst, per 
product

3,00

39.2 Bewerkstelligd hefboomeffect aan het eind van het verslagjaar voor 
lening/garantie/investering in de vorm van aandelenkapitaal of 
quasiaandelenkapitaal/ander financieel product, per product 

13,90

39.3. Investeringen beschikbaar gesteld door financieringsinstrumenten 
van de ESI-fondsen voor lening/garantie/aandelenkapitaal of 
quasiaandelenkapitaal, per product (facultatief)
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 
van het verslagjaar nog steeds operationeel was

Ja

32.1. Indien het financieringsinstrument niet operationeel was aan het 
eind van het verslagjaar, datum van de afronding
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, bedragen die zijn 
gebruikt voor de gedifferentieerde behandeling zoals bedoeld in artikel 43 bis, 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 
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aan het financieringsinstrument (in EUR)
36. Vóór het eind van het verslagjaar aan het financieringsinstrument 
terugbetaalde bedragen die toe te schrijven zijn aan steun uit ESI-
fondsen (in EUR)
36.1. waarvan terugbetalingen van kapitaal (in EUR)
36.2. waarvan voordelen, andere inkomsten en opbrengsten (in EUR)
37. Bedrag aan gebruikte middelen die kunnen worden toegeschreven 
aan de ESI-fondsen overeenkomstig artikel 43 bis en artikel 44
37.1. waarvan bedragen die zijn betaald voor gedifferentieerde 
behandeling van 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 
gemaakte beheerskosten en de betaling van beheersvergoedingen van het 
financieringsinstrument (in EUR)
37.3. waarvan bedragen ter dekking van de verliezen in het nominale 
bedrag van de bijdrage uit de ESI-fondsen aan het 
financieringsinstrument ten gevolge van negatieve rente, indien 
dergelijke verliezen zich voordoen ondanks een actief beheer van de 
kasmiddelen door de instanties die de financieringsinstrumenten 
uitvoeren (in 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 
vastgelegd in de financieringsovereenkomst met de instantie die het 
financieringsinstrument uitvoert (in EUR)

9.333.333,00

38.1A. Bijdragen in het kader van het financieel product van de EIB, die 
is vastgelegd in de financieringsovereenkomst met de instantie die het 
financieringsinstrument uitvoert (alleen voor de instrumenten in het 
kader van artikel 38, lid 1, onder c)) (in EUR)
38.2. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat aan 
het financieringsinstrument is betaald (in EUR)

8.333.333,00

38.2.1. waarvan publieke bijdragen (EUR) 8.333.333,00
38.2.2. waarvan private bijdragen (EUR)
38.2A. Bijdrage in het kader van een financieel product van de EIB, die 
is betaald aan het financieringsinstrument (alleen voor de instrumenten 
in het kader van artikel 38, lid 1, onder c)) (in EUR)
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 
financieringsinstrument bijdraagt

CO28 - Onderzoek, 
innovatie: Aantal 

ondersteunde 
ondernemingen om nieuw 

op de markt producten te 
introduceren
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41.1. Streefwaarde van de outputindicator 25,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van 
de streefwaarde van de outputindicator

8,00

41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het 
financieringsinstrument bijdraagt

CO03 - Productieve 
investering: Aantal 

ondernemingen dat andere 
financiële steun dan 

subsidies ontvangt
41.1. Streefwaarde van de outputindicator 80,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van 
de streefwaarde van de outputindicator

8,00

41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het 
financieringsinstrument bijdraagt

CO29 - Onderzoek, 
innovatie: Aantal 

ondersteunde 
ondernemingen om voor 

het bedrijf nieuwe 
producten te introduceren

41.1. Streefwaarde van de outputindicator 50,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van 
de streefwaarde van de outputindicator

8,00

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 krachtens het 
ESI-fondsprogramma 

1 - Versterken 
van onderzoek, 
technologische 
ontwikkeling en 
innovatie

2. Naam van het (de) ESI-fonds(en) ter ondersteuning van het 
financieringsinstrument in het kader van de prioritaire as of maatregel

EFRO

3. Thematische doelstelling(en) als bedoeld in artikel 9, eerste alinea, van 
Verordening (EU) nr. 1303/2013 die door het financieringsinstrument 
wordt/worden ondersteund

01 - Versterking 
van onderzoek, 
technologische 
ontwikkeling en 
innovatie

3.1. Bedrag uit ESI-fondsen dat in financieringsovereenkomsten van de in veld 3 
gekozen thematische doelstelling is vastgelegd (facultatief)

5.566.121,45

4. andere ESI-fondsprogramma's die een bijdrage aan het financieringsinstrument leveren
4.1. CCI-nummer van elk ander ESI-fondsprogramma dat bijdragen aan 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 
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concept fonds 
voor Zuid-
Holland

6. Officieel adres/vestigingsplaats van het financieringsinstrument (naam van het 
land en de stad)

Prinses 
Margrietplantsoen 
32, 2595 BR Den 
Haag

7. Uitvoeringsregelingen
7.1. Op EU-niveau ingestelde financieringsinstrumenten onder direct of 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 niveau ingesteld 
financieringsinstrument, beheerd door of onder verantwoordelijkheid van de 
managementautoriteit, als bedoeld in artikel 38, lid 1, onder b), dat met bijdragen 
uit een ESI-fondsprogramma wordt ondersteund overeenkomstig artikel 38, lid 4, 
onder a), b), c) en d), van Verordening (EU) nr. 1303/2013

Investering in het 
kapitaal van 
bestaande 
rechtspersonen of 
nieuw opgerichte 
rechtspersonen

7.3. Financieringsinstrument dat een financiële bijdrage van de 
managementautoriteit combineert met financiële producten van de EIB in het kader 
van het Europees Fonds voor strategische investeringen overeenkomstig artikel 39 
bis, als bedoeld in artikel 38, lid 1), onder c)
8. Soort financieringsinstrument Specifiek fonds
8.1. Op maat gesneden financieringsinstrumenten of financieringsinstrumenten die 
voldoen aan standaardbepalingen en -voorwaarden d.w.z. "kant-en-klare 
instrumenten"

Maatwerk

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 micro-ondernemingen) 
volgens SEC/2011/1134 definitief

Nee

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, en 
artikel 39 bis, lid 5, onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen voor de 
in artikel 38, lid 1, onder b) en c), bedoelde financieringsinstrumenten): namens de 
managementautoriteit geopende fiduciaire rekening op naam van de uitvoerende 
instantie, of afzonderlijk financieel geheel binnen een financiële instelling

Afzonderlijk 
financieel geheel

III. Vermelding van de instantie die het financieringsinstrument uitvoert en — in voorkomend 
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geval — van de instantie die het fonds van fondsen uitvoert, zoals bedoeld in artikel 38, lid 1, 
onder a), b), en c), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (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, en artikel 39 bis, lid 5, 
van Verordening (EU) nr. 1303/2013: bestaande of nieuw opgerichte juridische 
entiteit die belast is met de uitvoering van financieringsinstrumenten; de Europese 
Investeringsbank; het Europees Investeringsfonds; internationale financiële 
instelling waarvan een lidstaat aandeelhouder is; een bank of instelling in handen 
van de overheid, opgericht als juridische entiteit die op professionele basis 
financiële activiteiten uitvoert; een publiek- of privaatrechtelijke instantie; 
managementautoriteit die rechtstreeks uitvoeringstaken verricht (alleen voor 
leningen en garanties)

Een publiek- of 
privaatrechtelijke 
instantie

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 het 
financieringsinstrument uitvoert

Prinses 
Margrietplantsoen 
32, 2595 BR Den 
Haag

12. Procedure voor de selectie van de instantie die het financieringsinstrument 
uitvoert: gunning van een overheidsopdracht; andere procedure

Interne gunning

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 instantie 
die het financieringsinstrument uitvoert

12-dec-2016

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 financieringsovereenkomst is 
vastgelegd (in EUR)

20.409.112,00

14.1. waarvan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR) 5.566.121,45
14.1.1. waarvan EFRO (in EUR) (facultatief) 5.566.121,45
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 financieringsinstrument 
(in EUR)

10.204.556,00

15.1. waarvan bedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR) 2.048.977,00
15.1.1. waarvan EFRO (in EUR) 2.048.977,00
15.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR)
15.1.3. waarvan ESF (in EUR)
15.1.4. waarvan Elfpo (in EUR)
15.1.5. waarvan EFMZV (in EUR)
15.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale medefinanciering (in EUR) 8.155.579,00
15.2.1. waarvan het totaalbedrag aan nationale overheidsfinanciering (in EUR) 8.155.579,00
15.2.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale particuliere financiering (in EUR)
16. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat in het kader van het 
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI - Youth Employment Initiative) aan het 
financieringsinstrument is betaald (in EUR)
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17. Totaalbedrag aan beheerskosten en -vergoedingen dat is betaald uit 
programmabijdragen (in EUR)

900.656,00

17.1. waarvan basisvergoeding (in EUR) 708.569,00
17.2. waarvan prestatiegerelateerde vergoeding (in EUR) 192.087,00
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 
financieringsinstrument

UNIIQ: Proof of 
concept fonds 
voor Zuid-
Holland

22.1. Soort financieel product aangeboden door het financieringsinstrument Lening
24. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat is vastgelegd in deze lening, 
garantie, aandelenkapitaal, quasiaandelenkapitaal of andere contracten betreffende 
financiële producten met eindontvangers (in EUR)

10.200.000,00

24.1. waarvan totaalbedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR) 2.781.818,00
25. Totaalbedrag aan programmabijdragen betaald aan eindontvangers 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)

7.905.000,00

25.1. waarvan totaalbedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR) 2.155.909,00
25.1.1. waarvan EFRO (in EUR) 2.155.909,00
25.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR)
25.1.3. waarvan ESF (in EUR)
25.1.4. waarvan Elfpo (in EUR)
25.1.5. waarvan EFMZV (in EUR)
25.2. waarvan totaalbedrag aan nationale publieke medefinanciering (in EUR) 5.749.091,00
25.3. waarvan totaalbedrag aan nationale private medefinanciering (in EUR)
27. Aantal met eindontvangers gesloten contracten betreffende 
leningen/garanties/aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal/andere financiële 
producten, per product

37

28. Aantal in eindontvangers gedane investeringen in de vorm van een 
lening/garantie/aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal/ander financieel product, 
per product

34

29. Aantal door het financiële product ondersteunde eindontvangers 37
29.1. waarvan grote ondernemingen
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29.2. waarvan kmo's 37
29.2.1. waarvan micro-ondernemingen 37
29.3. waarvan natuurlijke personen
29.4. waarvan andere soort ondersteunde eindontvangers
29.4.1. beschrijving van andere soort ondersteunde eindontvangers
33. Totale aantal niet-terugbetaalde uitgekeerde leningen of totale aantal verstrekte 
en als gevolg van de wanbetaling opgeëiste garanties

1

34. Totaalbedrag aan niet-terugbetaalde uitgekeerde leningen (in EUR) of 
totaalbedrag dat is vastgelegd voor verstrekte en als gevolg van wanbetaling 
opgeëiste garanties (in EUR)

300.000,00

38. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat door het 
financieringsinstrument is bijeengebracht (in EUR)
38.3. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat op het niveau 
van de eindontvangers beschikbaar is gesteld (in EUR)

6.149.091,00

38.3.1. waarvan publieke bijdragen (EUR) 6.149.091,00
38.3.2. waarvan private bijdragen (EUR)
38.3A. Bijdrage in het kader van een financieel product van de EIB, die op het 
niveau van de eindontvangers beschikbaar is gesteld (alleen voor de instrumenten 
in het kader van artikel 38, lid 1, onder c)) (in EUR)
39. Verwacht en bewerkstelligd hefboomeffect, onder verwijzing naar de 
financieringsovereenkomst
39.1. Verwacht hefboomeffect voor lening/garantie/investering in de vorm van 
aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal/ander financieel product, onder 
verwijzing naar de financieringsovereenkomst, per product

3,67

39.2 Bewerkstelligd hefboomeffect aan het eind van het verslagjaar voor 
lening/garantie/investering in de vorm van aandelenkapitaal of 
quasiaandelenkapitaal/ander financieel product, per product 

3,54

39.3. Investeringen beschikbaar gesteld door financieringsinstrumenten van de 
ESI-fondsen voor lening/garantie/aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal, per 
product (facultatief)
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 van het 
verslagjaar nog steeds operationeel was

Ja

32.1. Indien het financieringsinstrument niet operationeel was aan het eind van het 
verslagjaar, datum van de afronding
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, bedragen die zijn 
gebruikt voor de gedifferentieerde behandeling zoals bedoeld in artikel 43 bis, 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 aan het 
financieringsinstrument (in EUR)

60.713,00

36. Vóór het eind van het verslagjaar aan het financieringsinstrument terugbetaalde 
bedragen die toe te schrijven zijn aan steun uit ESI-fondsen (in EUR)

86.740,00

36.1. waarvan terugbetalingen van kapitaal (in EUR) 4.091,00
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36.2. waarvan voordelen, andere inkomsten en opbrengsten (in EUR) 82.649,00
37. Bedrag aan gebruikte middelen die kunnen worden toegeschreven aan de ESI-
fondsen overeenkomstig artikel 43 bis en artikel 44

82.649,00

37.1. waarvan bedragen die zijn betaald voor gedifferentieerde behandeling van 
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 gemaakte 
beheerskosten en de betaling van beheersvergoedingen van het 
financieringsinstrument (in EUR)

82.649,00

37.3. waarvan bedragen ter dekking van de verliezen in het nominale bedrag van de 
bijdrage uit de ESI-fondsen aan het financieringsinstrument ten gevolge van 
negatieve rente, indien dergelijke verliezen zich voordoen ondanks een actief 
beheer van de kasmiddelen door de instanties die de financieringsinstrumenten 
uitvoeren (in 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 vastgelegd 
in de financieringsovereenkomst met de instantie die het financieringsinstrument 
uitvoert (in EUR)

16.000.000,00

38.1A. Bijdragen in het kader van het financieel product van de EIB, die is 
vastgelegd in de financieringsovereenkomst met de instantie die het 
financieringsinstrument uitvoert (alleen voor de instrumenten in het kader van 
artikel 38, lid 1, onder c)) (in EUR)
38.2. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat aan het 
financieringsinstrument is betaald (in EUR)

14.842.990,55

38.2.1. waarvan publieke bijdragen (EUR) 14.842.990,55
38.2.2. waarvan private bijdragen (EUR)
38.2A. Bijdrage in het kader van een financieel product van de EIB, die is betaald 
aan het financieringsinstrument (alleen voor de instrumenten in het kader van 
artikel 38, lid 1, onder c)) (in EUR)
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 
financieringsinstrument bijdraagt

CO03 - 
Productieve 
investering: 

Aantal 
ondernemingen 

dat andere 
financiële steun 

dan subsidies 
ontvangt

41.1. Streefwaarde van de outputindicator 125,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de 
streefwaarde van de outputindicator

37,00

41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het CO28 - 
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financieringsinstrument bijdraagt Onderzoek, 
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 de 
streefwaarde van de outputindicator

37,00

41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het 
financieringsinstrument bijdraagt

CO01 - 
Productieve 
investering: 

Aantal 
ondernemingen 

dat steun 
ontvangt

41.1. Streefwaarde van de outputindicator 125,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de 
streefwaarde van de outputindicator

37,00

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 krachtens het 
ESI-fondsprogramma 

1 - Versterken 
van onderzoek, 
technologische 
ontwikkeling en 
innovatie

2. Naam van het (de) ESI-fonds(en) ter ondersteuning van het 
financieringsinstrument in het kader van de prioritaire as of maatregel
3. Thematische doelstelling(en) als bedoeld in artikel 9, eerste alinea, van 
Verordening (EU) nr. 1303/2013 die door het financieringsinstrument 
wordt/worden ondersteund

01 - 
Versterking 
van onderzoek, 
technologische 
ontwikkeling 
en innovatie

3.1. Bedrag uit ESI-fondsen dat in financieringsovereenkomsten van de in veld 3 
gekozen thematische doelstelling is vastgelegd (facultatief)

2.831.596,91

4. andere ESI-fondsprogramma's die een bijdrage aan het financieringsinstrument leveren
4.1. CCI-nummer van elk ander ESI-fondsprogramma dat bijdragen aan het 
financieringsinstrument levert
30. Datum van voltooiing van de ex-antebeoordeling 25-mei-2018
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 Utrecht Health 
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Seed Fund
6. Officieel adres/vestigingsplaats van het financieringsinstrument (naam van het 
land en de stad)

Yalelaan 40; 
3584 CM 
Utrecht-
Nederland

7. Uitvoeringsregelingen
7.1. Op EU-niveau ingestelde financieringsinstrumenten onder direct of 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 niveau ingesteld 
financieringsinstrument, beheerd door of onder verantwoordelijkheid van de 
managementautoriteit, als bedoeld in artikel 38, lid 1, onder b), dat met bijdragen uit 
een ESI-fondsprogramma wordt ondersteund overeenkomstig artikel 38, lid 4, onder 
a), b), c) en d), van Verordening (EU) nr. 1303/2013

Investering in 
het kapitaal van 
bestaande 
rechtspersonen 
of nieuw 
opgerichte 
rechtspersonen

7.3. Financieringsinstrument dat een financiële bijdrage van de managementautoriteit 
combineert met financiële producten van de EIB in het kader van het Europees Fonds 
voor strategische investeringen overeenkomstig artikel 39 bis, als bedoeld in artikel 
38, lid 1), onder c)
8. Soort financieringsinstrument Specifiek fonds
8.1. Op maat gesneden financieringsinstrumenten of financieringsinstrumenten die 
voldoen aan standaardbepalingen en -voorwaarden d.w.z. "kant-en-klare 
instrumenten"

Maatwerk

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 micro-ondernemingen) volgens 
SEC/2011/1134 definitief

Nee

9.0.3. Garanties Nee
9.0.4. Aandelenkapitaal Ja
9.0.5. Quasiaandelenkapitaal Ja
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, en 
artikel 39 bis, lid 5, onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen voor de in 
artikel 38, lid 1, onder b) en c), bedoelde financieringsinstrumenten): namens de 
managementautoriteit geopende fiduciaire rekening op naam van de uitvoerende 
instantie, of afzonderlijk financieel geheel binnen een financiële instelling

Afzonderlijk 
financieel 
geheel

III. Vermelding van de instantie die het financieringsinstrument uitvoert en — in voorkomend 
geval — van de instantie die het fonds van fondsen uitvoert, zoals bedoeld in artikel 38, lid 1, 
onder a), b), en c), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (artikel 46, lid 2, onder c), van 
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Verordening (EU) nr. 1303/2013)
11. Instantie die het financieringsinstrument uitvoert
11.1. Soort uitvoerende instantie krachtens artikel 38, lid 4, en artikel 39 bis, lid 5, 
van Verordening (EU) nr. 1303/2013: bestaande of nieuw opgerichte juridische 
entiteit die belast is met de uitvoering van financieringsinstrumenten; de Europese 
Investeringsbank; het Europees Investeringsfonds; internationale financiële instelling 
waarvan een lidstaat aandeelhouder is; een bank of instelling in handen van de 
overheid, opgericht als juridische entiteit die op professionele basis financiële 
activiteiten uitvoert; een publiek- of privaatrechtelijke instantie; 
managementautoriteit die rechtstreeks uitvoeringstaken verricht (alleen voor leningen 
en garanties)

Bestaande 
rechtspersoon 
of nieuw 
opgerichte 
rechtspersoon 

11.1.1. Naam van de instantie die het financieringsinstrument uitvoert Utrecht Health 
Seed Fund BV

11.1.2. Officieel adres/vestigingsplaats (land en stad) van de instantie die het 
financieringsinstrument uitvoert

Yalelaan 40; 
3584 CM 
Utrecht-
Nederland

12. Procedure voor de selectie van de instantie die het financieringsinstrument 
uitvoert: gunning van een overheidsopdracht; andere procedure

Interne gunning

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 instantie die 
het financieringsinstrument uitvoert

17-jun-2020

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 financieringsovereenkomst is 
vastgelegd (in EUR)

5.400.000,00

14.1. waarvan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR) 2.831.596,91
14.1.1. waarvan EFRO (in EUR) (facultatief) 2.831.596,91
14.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR) (facultatief)
14.1.3. waarvan ESF (in EUR) (facultatief)
14.1.4. waarvan Elfpo (in EUR) (facultatief)
14.1.5. waarvan EFMZV (in EUR) (facultatief)
15. Totaalbedrag aan programmabijdragen betaald aan het financieringsinstrument 
(in EUR)
15.1. waarvan bedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR)
15.1.1. waarvan EFRO (in EUR)
15.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR)
15.1.3. waarvan ESF (in EUR)
15.1.4. waarvan Elfpo (in EUR)
15.1.5. waarvan EFMZV (in EUR)
15.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale medefinanciering (in EUR)
15.2.1. waarvan het totaalbedrag aan nationale overheidsfinanciering (in EUR)
15.2.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale particuliere financiering (in EUR)
16. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat in het kader van het 
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI - Youth Employment Initiative) aan het 
financieringsinstrument is betaald (in EUR)
17. Totaalbedrag aan beheerskosten en -vergoedingen dat is betaald uit 
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programmabijdragen (in EUR)
17.1. waarvan basisvergoeding (in EUR)
17.2. waarvan prestatiegerelateerde vergoeding (in EUR)
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 financieringsinstrument Proof of 

Concept 
leningen

22.1. Soort financieel product aangeboden door het financieringsinstrument Lening
24. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat is vastgelegd in deze 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)
25. Totaalbedrag aan programmabijdragen betaald aan eindontvangers 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)
25.1.1. waarvan EFRO (in EUR)
25.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR)
25.1.3. waarvan ESF (in EUR)
25.1.4. waarvan Elfpo (in EUR)
25.1.5. waarvan EFMZV (in EUR)
25.2. waarvan totaalbedrag aan nationale publieke medefinanciering (in EUR)
25.3. waarvan totaalbedrag aan nationale private medefinanciering (in EUR)
27. Aantal met eindontvangers gesloten contracten betreffende 
leningen/garanties/aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal/andere financiële 
producten, per product
28. Aantal in eindontvangers gedane investeringen in de vorm van een 
lening/garantie/aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal/ander financieel product, 
per product
29. Aantal door het financiële product ondersteunde eindontvangers
29.1. waarvan grote ondernemingen
29.2. waarvan kmo's
29.2.1. waarvan micro-ondernemingen
29.3. waarvan natuurlijke personen
29.4. waarvan andere soort ondersteunde eindontvangers
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29.4.1. beschrijving van andere soort ondersteunde eindontvangers
33. Totale aantal niet-terugbetaalde uitgekeerde leningen of totale aantal verstrekte 
en als gevolg van de wanbetaling opgeëiste garanties
34. Totaalbedrag aan niet-terugbetaalde uitgekeerde leningen (in EUR) of 
totaalbedrag dat is vastgelegd voor verstrekte en als gevolg van wanbetaling 
opgeëiste garanties (in EUR)
38. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat door het 
financieringsinstrument is bijeengebracht (in EUR)
38.3. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat op het niveau 
van de eindontvangers beschikbaar is gesteld (in EUR)
38.3.1. waarvan publieke bijdragen (EUR)
38.3.2. waarvan private bijdragen (EUR)
38.3A. Bijdrage in het kader van een financieel product van de EIB, die op het 
niveau van de eindontvangers beschikbaar is gesteld (alleen voor de instrumenten in 
het kader van artikel 38, lid 1, onder c)) (in EUR)
39. Verwacht en bewerkstelligd hefboomeffect, onder verwijzing naar de 
financieringsovereenkomst
39.1. Verwacht hefboomeffect voor lening/garantie/investering in de 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 
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)
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 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
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, bedragen die zijn 
gebruikt voor de gedifferentieerde behandeling zoals bedoeld in artikel 43 bis, 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 aan het 
financieringsinstrument (in EUR)
36. Vóór het eind van het verslagjaar aan het financieringsinstrument terugbetaalde 
bedragen die toe te schrijven zijn aan steun uit ESI-fondsen (in EUR)
36.1. waarvan terugbetalingen van kapitaal (in EUR)
36.2. waarvan voordelen, andere inkomsten en opbrengsten (in EUR)
37. Bedrag aan gebruikte middelen die kunnen worden toegeschreven aan de ESI-
fondsen overeenkomstig artikel 43 bis en artikel 44
37.1. waarvan bedragen die zijn betaald voor gedifferentieerde behandeling van 
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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 gemaakte 
beheerskosten en de betaling van beheersvergoedingen van het 
financieringsinstrument (in EUR)
37.3. waarvan bedragen ter dekking van de verliezen in het nominale bedrag van de 
bijdrage uit de ESI-fondsen aan het financieringsinstrument ten gevolge van 
negatieve rente, indien dergelijke verliezen zich voordoen ondanks een actief beheer 
van de kasmiddelen door de instanties die de financieringsinstrumenten uitvoeren (in 
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 vastgelegd in 
de financieringsovereenkomst met de instantie die het financieringsinstrument 
uitvoert (in EUR)
38.1A. Bijdragen in het kader van het financieel product van de EIB, die is 
vastgelegd in de financieringsovereenkomst met de instantie die het 
financieringsinstrument uitvoert (alleen voor de instrumenten in het kader van artikel 
38, lid 1, onder c)) (in EUR)
38.2. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat aan het 
financieringsinstrument is betaald (in EUR)
38.2.1. waarvan publieke bijdragen (EUR)
38.2.2. waarvan private bijdragen (EUR)
38.2A. Bijdrage in het kader van een financieel product van de EIB, die is betaald 
aan het financieringsinstrument (alleen voor de instrumenten in het kader van artikel 
38, lid 1, onder c)) (in EUR)
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 financieringsinstrument 
bijdraagt

CO03 - 
Productieve 
investering: 

Aantal 
ondernemingen 

dat andere 
financiële 
steun dan 
subsidies 
ontvangt

41.1. Streefwaarde van de outputindicator 22,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de 
streefwaarde van de outputindicator

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)
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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 
krachtens het ESI-fondsprogramma 

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

2. Naam van het (de) ESI-fonds(en) ter ondersteuning van het 
financieringsinstrument in het kader van de prioritaire as of maatregel

EFRO

3. Thematische doelstelling(en) als bedoeld in artikel 9, eerste alinea, 
van Verordening (EU) nr. 1303/2013 die door het 
financieringsinstrument wordt/worden ondersteund

04 - Ondersteuning van de 
overgang naar een 
koolstofarme economie in 
alle bedrijfstakken

3.1. Bedrag uit ESI-fondsen dat in financieringsovereenkomsten van de 
in veld 3 gekozen thematische doelstelling is vastgelegd (facultatief)

2.000.000,00

4. andere ESI-fondsprogramma's die een bijdrage aan het financieringsinstrument leveren
4.1. CCI-nummer van elk ander ESI-fondsprogramma dat bijdragen aan 
het financieringsinstrument levert
30. Datum van voltooiing van de ex-antebeoordeling 8-feb-2016
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 VvE Duurzaamheidsfonds 

Den Haag
6. Officieel adres/vestigingsplaats van het financieringsinstrument (naam 
van het land en de stad)

Nederland, Prinses 
Margrietplantsoen 33, 2595 
AM Den Haag

7. Uitvoeringsregelingen
7.1. Op EU-niveau ingestelde financieringsinstrumenten onder direct of 
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 
niveau ingesteld financieringsinstrument, beheerd door of onder 
verantwoordelijkheid van de managementautoriteit, als bedoeld in 
artikel 38, lid 1, onder b), dat met bijdragen uit een ESI-fondsprogramma 
wordt ondersteund overeenkomstig artikel 38, lid 4, onder a), b), c) en 
d), van Verordening (EU) nr. 1303/2013

Investering in het kapitaal 
van bestaande 
rechtspersonen of nieuw 
opgerichte rechtspersonen

7.3. Financieringsinstrument dat een financiële bijdrage van de 
managementautoriteit combineert met financiële producten van de EIB 
in het kader van het Europees Fonds voor strategische investeringen 
overeenkomstig artikel 39 bis, als bedoeld in artikel 38, lid 1), onder c)
8. Soort financieringsinstrument Specifiek fonds
8.1. Op maat gesneden financieringsinstrumenten of 
financieringsinstrumenten die voldoen aan standaardbepalingen en 
-voorwaarden d.w.z. "kant-en-klare instrumenten"

Maatwerk

9. Soort product dat door het financieringsinstrument wordt geleverd: leningen, microleningen, 
garanties, investeringen in de vorm van aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal, ander 
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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 micro-
ondernemingen) volgens SEC/2011/1134 definitief

Nee

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, en artikel 39 bis, lid 5, onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 
(alleen voor de in artikel 38, lid 1, onder b) en c), bedoelde 
financieringsinstrumenten): namens de managementautoriteit geopende 
fiduciaire rekening op naam van de uitvoerende instantie, of afzonderlijk 
financieel geheel binnen een financiële instelling

Afzonderlijk financieel 
geheel

III. Vermelding van de instantie die het financieringsinstrument uitvoert en — in voorkomend 
geval — van de instantie die het fonds van fondsen uitvoert, zoals bedoeld in artikel 38, lid 1, 
onder a), b), en c), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (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, en artikel 39 
bis, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1303/2013: bestaande of nieuw 
opgerichte juridische entiteit die belast is met de uitvoering van 
financieringsinstrumenten; de Europese Investeringsbank; het Europees 
Investeringsfonds; internationale financiële instelling waarvan een 
lidstaat aandeelhouder is; een bank of instelling in handen van de 
overheid, opgericht als juridische entiteit die op professionele basis 
financiële activiteiten uitvoert; een publiek- of privaatrechtelijke 
instantie; managementautoriteit die rechtstreeks uitvoeringstaken 
verricht (alleen voor leningen en garanties)

Een publiek- of 
privaatrechtelijke instantie

11.1.1. Naam van de instantie die het financieringsinstrument uitvoert Stichting Stimuleringsfonds 
Volkhuisvesting 
Nederlandse Gemeenten

11.1.2. Officieel adres/vestigingsplaats (land en stad) van de instantie die 
het financieringsinstrument uitvoert

Computerweg 11-13, 3821 
AA Amersfoort

12. Procedure voor de selectie van de instantie die het 
financieringsinstrument uitvoert: gunning van een overheidsopdracht; 
andere procedure

Selectie overeenkomstig de 
bepalingen van de richtlijn 
voor overheidsopdrachten 

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 
instantie die het financieringsinstrument uitvoert

31-mei-2017

IV. Naar prioriteit of maatregel uitgesplitst totaalbedrag aan programmabijdragen dat aan het 
financieringsinstrument is betaald en gemaakte beheerskosten of betaalde beheersvergoedingen 
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(artikel 46, lid 2, onder d) en e), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
14. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat in de 
financieringsovereenkomst is vastgelegd (in EUR)

8.000.000,00

14.1. waarvan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR) 2.000.000,00
14.1.1. waarvan EFRO (in EUR) (facultatief) 2.000.000,00
14.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR) (facultatief)
14.1.3. waarvan ESF (in EUR) (facultatief)
14.1.4. waarvan Elfpo (in EUR) (facultatief)
14.1.5. waarvan EFMZV (in EUR) (facultatief)
15. Totaalbedrag aan programmabijdragen betaald aan het 
financieringsinstrument (in EUR)

2.000.000,00

15.1. waarvan bedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR) 500.000,00
15.1.1. waarvan EFRO (in EUR) 500.000,00
15.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR)
15.1.3. waarvan ESF (in EUR)
15.1.4. waarvan Elfpo (in EUR)
15.1.5. waarvan EFMZV (in EUR)
15.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale medefinanciering (in EUR) 1.500.000,00
15.2.1. waarvan het totaalbedrag aan nationale overheidsfinanciering (in 
EUR)

1.500.000,00

15.2.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale particuliere financiering 
(in EUR)
16. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat in het kader van het 
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI - Youth Employment 
Initiative) aan het financieringsinstrument is betaald (in EUR)
17. Totaalbedrag aan beheerskosten en -vergoedingen dat is betaald uit 
programmabijdragen (in EUR)

166.935,10

17.1. waarvan basisvergoeding (in EUR) 159.971,95
17.2. waarvan prestatiegerelateerde vergoeding (in EUR) 6.963,15
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 
financieringsinstrument

Duurzaamheidslening

22.1. Soort financieel product aangeboden door het Lening
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financieringsinstrument
24. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat is vastgelegd in deze 
lening, garantie, aandelenkapitaal, quasiaandelenkapitaal of andere 
contracten betreffende financiële producten met eindontvangers (in 
EUR)

363.677,00

24.1. waarvan totaalbedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR) 90.919,25
25. Totaalbedrag aan programmabijdragen betaald aan eindontvangers 
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)

363.677,00

25.1. waarvan totaalbedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR) 90.919,25
25.1.1. waarvan EFRO (in EUR) 90.919,25
25.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR)
25.1.3. waarvan ESF (in EUR)
25.1.4. waarvan Elfpo (in EUR)
25.1.5. waarvan EFMZV (in EUR)
25.2. waarvan totaalbedrag aan nationale publieke medefinanciering (in 
EUR)

272.757,75

25.3. waarvan totaalbedrag aan nationale private medefinanciering (in 
EUR)
27. Aantal met eindontvangers gesloten contracten betreffende 
leningen/garanties/aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal/andere 
financiële producten, per product

8

28. Aantal in eindontvangers gedane investeringen in de vorm van een 
lening/garantie/aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal/ander 
financieel product, per product

8

29. Aantal door het financiële product ondersteunde eindontvangers 7
29.1. waarvan grote ondernemingen
29.2. waarvan kmo's
29.2.1. waarvan micro-ondernemingen
29.3. waarvan natuurlijke personen
29.4. waarvan andere soort ondersteunde eindontvangers 7
29.4.1. beschrijving van andere soort ondersteunde eindontvangers Vereniging van Eigenaren 

(VvE)
33. Totale aantal niet-terugbetaalde uitgekeerde leningen of totale aantal 
verstrekte en als gevolg van de wanbetaling opgeëiste garanties
34. Totaalbedrag aan niet-terugbetaalde uitgekeerde leningen (in EUR) 
of totaalbedrag dat is vastgelegd voor verstrekte en als gevolg van 
wanbetaling opgeëiste garanties (in EUR)
38. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat door het 
financieringsinstrument is bijeengebracht (in EUR)
38.3. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat op 
het niveau van de eindontvangers beschikbaar is gesteld (in EUR)

272.757,75

38.3.1. waarvan publieke bijdragen (EUR) 272.757,75
38.3.2. waarvan private bijdragen (EUR)
38.3A. Bijdrage in het kader van een financieel product van de EIB, die 
op het niveau van de eindontvangers beschikbaar is gesteld (alleen voor 
de instrumenten in het kader van artikel 38, lid 1, onder c)) (in EUR)
39. Verwacht en bewerkstelligd hefboomeffect, onder verwijzing naar de 
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financieringsovereenkomst
39.1. Verwacht hefboomeffect voor lening/garantie/investering in de 
vorm van aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal/ander financieel 
product, onder verwijzing naar de financieringsovereenkomst, per 
product

3,00

39.2 Bewerkstelligd hefboomeffect aan het eind van het verslagjaar voor 
lening/garantie/investering in de vorm van aandelenkapitaal of 
quasiaandelenkapitaal/ander financieel product, per product 

3,86

39.3. Investeringen beschikbaar gesteld door financieringsinstrumenten 
van de ESI-fondsen voor lening/garantie/aandelenkapitaal of 
quasiaandelenkapitaal, per product (facultatief)
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 
van het verslagjaar nog steeds operationeel was

Ja

32.1. Indien het financieringsinstrument niet operationeel was aan het 
eind van het verslagjaar, datum van de afronding
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, bedragen die zijn 
gebruikt voor de gedifferentieerde behandeling zoals bedoeld in artikel 43 bis, 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 
aan het financieringsinstrument (in EUR)

1.001,00

36. Vóór het eind van het verslagjaar aan het financieringsinstrument 
terugbetaalde bedragen die toe te schrijven zijn aan steun uit ESI-
fondsen (in EUR)

16.107,74

36.1. waarvan terugbetalingen van kapitaal (in EUR) 12.043,74
36.2. waarvan voordelen, andere inkomsten en opbrengsten (in EUR) 4.064,00
37. Bedrag aan gebruikte middelen die kunnen worden toegeschreven 
aan de ESI-fondsen overeenkomstig artikel 43 bis en artikel 44
37.1. waarvan bedragen die zijn betaald voor gedifferentieerde 
behandeling van 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 
gemaakte beheerskosten en de betaling van beheersvergoedingen van het 
financieringsinstrument (in EUR)
37.3. waarvan bedragen ter dekking van de verliezen in het nominale 
bedrag van de bijdrage uit de ESI-fondsen aan het 
financieringsinstrument ten gevolge van negatieve rente, indien 
dergelijke verliezen zich voordoen ondanks een actief beheer van de 
kasmiddelen door de instanties die de financieringsinstrumenten 
uitvoeren (in EUR)
VIII. Voortgang met het bewerkstelligen van het verwachte hefboomeffect van de door het 
financieringsinstrument gedane investeringen en waarde van de investeringen en deelnemingen 
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(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 
vastgelegd in de financieringsovereenkomst met de instantie die het 
financieringsinstrument uitvoert (in EUR)

6.000.000,00

38.1A. Bijdragen in het kader van het financieel product van de EIB, die 
is vastgelegd in de financieringsovereenkomst met de instantie die het 
financieringsinstrument uitvoert (alleen voor de instrumenten in het 
kader van artikel 38, lid 1, onder c)) (in EUR)
38.2. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat aan 
het financieringsinstrument is betaald (in EUR)

1.500.000,00

38.2.1. waarvan publieke bijdragen (EUR) 1.500.000,00
38.2.2. waarvan private bijdragen (EUR)
38.2A. Bijdrage in het kader van een financieel product van de EIB, die 
is betaald aan het financieringsinstrument (alleen voor de instrumenten 
in het kader van artikel 38, lid 1, onder c)) (in EUR)
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 
financieringsinstrument bijdraagt

CO31 - Energie-efficiëntie: 
Aantal huishoudens met 

verbeterde 
energieverbruikclassificatie

41.1. Streefwaarde van de outputindicator 1.000,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van 
de streefwaarde van de outputindicator

0,00

41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het 
financieringsinstrument bijdraagt

2.f - Aantal leningen en 
garanties gericht op het 

wegnemen van 
financieringsobstakels op 

het gebied van energie 
efficiëntie

41.1. Streefwaarde van de outputindicator 160,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van 
de streefwaarde van de outputindicator

8,00

41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het 
financieringsinstrument bijdraagt

2.g - Aantal 
stimuleringsprojecten 

gericht op energie 
efficiëntie

41.1. Streefwaarde van de outputindicator 160,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van 
de streefwaarde van de outputindicator

8,00

 



NL 133 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 waaraan niet wordt 
voldaan

Genomen 
maatregelen

Uiterste 
datum

Verantwoordelijke 
organen

Maatregel voltooid voor uiterste 
datum

Aan criteria 
voldaan

Verwachte datum voor volledige uitvoering van resterende 
maatregelen

Commentaar



NL 134 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

Verwachte datum voor volledige uitvoering van resterende 
maatregelen

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

10.1. Grote projecten

Tabel 12: Grote projecten
Project CCI Status van 

het grote 
project

Totale 
investeringen

Totale 
subsidiabele 

kosten

Geplande datum van 
kennisgeving / 
indiening

Datum van de stilzwijgende 
toestemming/goedkeuring door de 
Commissie

Geplande start van de 
uitvoering (jaar, 
kwartaal)

Geplande 
voltooiingsdatum

Prioritaire as / 
Investeringsprioriteiten

Huidige stand van uitvoering — financiële vorderingen (% 
van de uitgaven die zijn gecertificeerd tegenover de 
Commissie ten opzichte van de totale subsidiabele kosten)

Huidige stand van uitvoering — 
materiële vorderingen Belangrijkste 
uitvoeringsfase van het project

Belangrijkste 
outputs

Datum van ondertekening 
van de eerste opdracht voor 
werken

Opmerkingen
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Belangrijke problemen bij de uitvoering van grote projecten en maatregelen die zijn genomen om 
deze te verhelpen
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Geplande wijzigingen in de lijst met grote projecten in het operationele programma
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10.2. Gezamenlijke actieplannen

De vorderingen bij de uitvoering van de verschillende fasen van de gezamenlijke actieplannen
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Tabel 13: Gezamenlijke actieplannen (JAP)

Titel van 
het JAP

CCI Uitvoering van de fasen 
van het JAP

Totale subsidiabele 
kosten

Totale 
overheidssteun

OP-bijdrage aan 
het JAP

Prioritaire 
as

Soort 
JAP

[Geplande] indiening bij 
de Commissie

[Geplande] start van de 
uitvoering

[Geplande] 
voltooiing

Belangrijkste outputs en 
resultaten

Totale subsidiabele uitgaven die zijn 
gecertificeerd tegenover de Commissie

Opmerkingen
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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 

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

Prioritaire as 3 - Bevorderen van werkgelegenheid en ondersteuning arbeidsmobiliteit 

Prioritaire as 4 - Bevorderen van sociale insluiting en bestrijding van armoede 

Prioritaire as 5 - Technische Bijstand 

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

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

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

Prioritaire 
as

Bedrag aan steun dat voor de doelstellingen op het 
gebied van klimaatverandering moet worden 
gebruikt (EUR)

Deel van de totale toewijzing 
aan het operationele 
programma (%)

2 33.965.879,47 99,40%
Totaal 33.965.879,47 17,82%



NL 142 NL

11.5. Rol van partners bij de uitvoering van het programma



NL 143 NL

12. VERPLICHTE INFORMATIE EN BEOORDELING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 111, 
LID 4, EERSTE ALINEA, ONDER A) EN B), VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013
12.1. De vorderingen bij de uitvoering van het evaluatieplan en het vervolg dat aan de bevindingen 
van evaluaties is gegeven
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Status Naam Fonds Jaar van eindevaluatie Soort evaluatie Thematische doelstelling Onderwerp Bevindingen (indien uitgevoerd) Follow-up (indien uitgevoerd)
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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
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13. MAATREGELEN DIE ZIJN GENOMEN OM TE VOLDOEN AAN EX-ANTEVOORWAARDEN (ARTIKEL 50, LID 4, VAN VERORDENING (EU) 
NR. 1303/2013) (KAN WORDEN OPGENOMEN IN HET IN 2016 IN TE DIENEN VERSLAG) (ZIE PUNT 9). VERPLICHT IN HET IN 2017 IN TE DIENEN VERSLAG) 
OPTIE: VOORTGANGSVERSLAG
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14. AANVULLENDE INFORMATIE DIE KAN WORDEN TOEGEVOEGD, AFHANKELIJK 
VAN DE INHOUD EN DE DOELSTELLINGEN VAN HET OPERATIONELE PROGRAMMA 
(ARTIKEL 111, LID 4, TWEEDE ALINEA, ONDER A), B), C), D), G) EN H), VAN VERORDENING (EU) NR. 
1303/2013)

14.1. De vorderingen bij de uitvoering van de geïntegreerde aanpak voor territoriale ontwikkeling, 
met inbegrip van de ontwikkeling van regio's die met demografische uitdagingen en permanente of 
natuurlijke belemmeringen kampen, geïntegreerde territoriale investeringen, duurzame stedelijke 
ontwikkeling, en vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling in het kader van het 
operationele programma

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:

  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)



NL 150 NL

16. SLIMME, DUURZAME EN INCLUSIEVE GROEI (OPTIE VOORTGANGSVERSLAG)

Informatie over en beoordeling van de programmabijdrage tot het verwezenlijken van de strategie van de 
Unie voor een slimme, duurzame en inclusieve groei.
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17. KWESTIES DIE GEVOLGEN HEBBEN VOOR DE PRESTATIES VAN HET 
PROGRAMMA EN DE GENOMEN MAATREGELEN — PRESTATIEKADER (ARTIKEL 50, LID 2, 
VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013)

Wanneer de beoordeling van de geboekte voortgang met betrekking tot de mijlpalen en doelstellingen 
zoals vastgesteld in het prestatiekader laat zien dat bepaalde mijlpalen en doelstellingen niet zijn bereikt, 
moeten lidstaten aangeven wat de redenen zijn voor het niet realiseren van deze mijlpalen in het verslag 
van 2019 (voor mijlpalen) en in het definitieve uitvoeringsverslag (voor de doelstellingen).
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DOCUMENTEN

Documenttitel Documenttype Datum van het document Lokale verwijzing Verwijzing van de Commissie Bestanden Verzenddatum Verzonden door
Publieksjaarverslag KvW II 2019 Publiekssamenvatting 16-jul-2020 Ares(2020)4039468 Publieksjaarverslag KvW II 2019 31-jul-2020 nraaruud
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RECENTSTE VALIDATIERESULTATEN
Ernst Code Bericht

Info Versie van het uitvoeringsverslag is gevalideerd

Waarschuwing 2.48 De jaarlijkse waarde ingevuld in tabel 1 is lager dan de uitgangswaarde en wijkt af van de doelstelling voor prioriteitsas: 1, investeringsprioriteit: 1b, specifieke doelstelling: 1, indicator: R.1, regiocategorie: M, jaar: 
2016 (22,00 < 27,00). Gelieve te controleren.

Waarschuwing 2.49 De jaarlijkse waarde ingevuld in tabel 1 is hoger dan de streefwaarde voor prioriteitsas: 1, investeringsprioriteit: 1b, specifieke doelstelling: 1, indicator: R.3, regiocategorie: M, jaar: 2016 (23,00 > 22,00). Gelieve te 
controleren.

Waarschuwing 2.49 De jaarlijkse waarde ingevuld in tabel 1 is hoger dan de streefwaarde voor prioriteitsas: 2, investeringsprioriteit: 4c, specifieke doelstelling: 4, indicator: 4.1.2, regiocategorie: M, jaar: 2017 (15,50 > 13,00). Gelieve te 
controleren.

Waarschuwing 2.49 De jaarlijkse waarde ingevuld in tabel 1 is hoger dan de streefwaarde voor prioriteitsas: 2, investeringsprioriteit: 4c, specifieke doelstelling: 4, indicator: 4.1.2, regiocategorie: M, jaar: 2018 (18,00 > 13,00). Gelieve te 
controleren.

Waarschuwing 2.49 De jaarlijkse waarde ingevuld in tabel 1 is hoger dan de streefwaarde voor prioriteitsas: 2, investeringsprioriteit: 4c, specifieke doelstelling: 4, indicator: 4.1.2, regiocategorie: M, jaar: 2019 (22,20 > 13,00). Gelieve te 
controleren.

Waarschuwing 2.49 De jaarlijkse waarde ingevuld in tabel 1 is hoger dan de streefwaarde voor prioriteitsas: 4, investeringsprioriteit: 9b, specifieke doelstelling: 6, indicator: 9.b, regiocategorie: M, jaar: 2015 (135.185,00 > 128.761,00). 
Gelieve te controleren.

Waarschuwing 2.49 De jaarlijkse waarde ingevuld in tabel 1 is hoger dan de streefwaarde voor prioriteitsas: 4, investeringsprioriteit: 9b, specifieke doelstelling: 6, indicator: 9.b, regiocategorie: M, jaar: 2016 (143.073,00 > 128.761,00). 
Gelieve te controleren.

Waarschuwing 2.49 De jaarlijkse waarde ingevuld in tabel 1 is hoger dan de streefwaarde voor prioriteitsas: 4, investeringsprioriteit: 9b, specifieke doelstelling: 6, indicator: 9.b, regiocategorie: M, jaar: 2017 (150.338,00 > 128.761,00). 
Gelieve te controleren.

Waarschuwing 2.49 De jaarlijkse waarde ingevuld in tabel 1 is hoger dan de streefwaarde voor prioriteitsas: 4, investeringsprioriteit: 9b, specifieke doelstelling: 6, indicator: 9.b, regiocategorie: M, jaar: 2018 (160.517,00 > 128.761,00). 
Gelieve te controleren.

Waarschuwing 2.49 De jaarlijkse waarde ingevuld in tabel 1 is hoger dan de streefwaarde voor prioriteitsas: 4, investeringsprioriteit: 9b, specifieke doelstelling: 6, indicator: 9.b, regiocategorie: M, jaar: 2019 (167.809,00 > 128.761,00). 
Gelieve te controleren.

Waarschuwing 2.51 De jaarlijkse waarde ingevuld in tabel 1 is lager dan de streefwaarde voor prioriteitsas: 1, investeringsprioriteit: 1b, specifieke doelstelling: 2, indicator: 1.1.4, regiocategorie: M, jaar: 2018 (84,60 < 85,00). Gelieve te 
controleren.

Waarschuwing 2.51 De jaarlijkse waarde ingevuld in tabel 1 is lager dan de streefwaarde voor prioriteitsas: 3, investeringsprioriteit: 8b, specifieke doelstelling: 5, indicator: 8.1.1, regiocategorie: M, jaar: 2017 (9,00 < 12,00). Gelieve te 
controleren.

Waarschuwing 2.51 De jaarlijkse waarde ingevuld in tabel 1 is lager dan de streefwaarde voor prioriteitsas: 3, investeringsprioriteit: 8b, specifieke doelstelling: 5, indicator: 8.1.1, regiocategorie: M, jaar: 2018 (7,70 < 12,00). Gelieve te 
controleren.

Waarschuwing 2.51 De jaarlijkse waarde ingevuld in tabel 1 is lager dan de streefwaarde voor prioriteitsas: 3, investeringsprioriteit: 8b, specifieke doelstelling: 5, indicator: 8.1.1, regiocategorie: M, jaar: 2019 (7,60 < 12,00). Gelieve te 
controleren.

Waarschuwing 2.52 In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 100,82% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 2, investeringsprioriteit: 4a, indicator: CO06, regiocategorie: M, jaar: 2018. Gelieve te controleren.
Waarschuwing 2.52 In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 100,93% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 1, investeringsprioriteit: 1b, indicator: CO04, regiocategorie: M, jaar: 2018. Gelieve te controleren.
Waarschuwing 2.52 In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 101,82% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 1, investeringsprioriteit: 1b, indicator: CO03, regiocategorie: M, jaar: 2018. Gelieve te controleren.
Waarschuwing 2.52 In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 102,56% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 4, investeringsprioriteit: 9b, indicator: CO01, regiocategorie: M, jaar: 2017. Gelieve te controleren.
Waarschuwing 2.52 In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 103,20% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 1, investeringsprioriteit: 1b, indicator: CO06, regiocategorie: M, jaar: 2018. Gelieve te controleren.
Waarschuwing 2.52 In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 103,56% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 1, investeringsprioriteit: 1b, indicator: CO01, regiocategorie: M, jaar: 2018. Gelieve te controleren.
Waarschuwing 2.52 In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 104,91% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 2, investeringsprioriteit: 4c, indicator: 2.g, regiocategorie: M, jaar: 2019. Gelieve te controleren.
Waarschuwing 2.52 In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 105,92% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 2, investeringsprioriteit: 4c, indicator: CO07, regiocategorie: M, jaar: 2019. Gelieve te controleren.
Waarschuwing 2.52 In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 106,25% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 2, investeringsprioriteit: 4c, indicator: 2.f, regiocategorie: M, jaar: 2019. Gelieve te controleren.
Waarschuwing 2.52 In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 106,89% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 1, investeringsprioriteit: 1b, indicator: CO28, regiocategorie: M, jaar: 2019. Gelieve te controleren.
Waarschuwing 2.52 In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 110,26% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 4, investeringsprioriteit: 9b, indicator: CO01, regiocategorie: M, jaar: 2019. Gelieve te controleren.
Waarschuwing 2.52 In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 113,40% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 4, investeringsprioriteit: 9b, indicator: CO07, regiocategorie: M, jaar: 2018. Gelieve te controleren.
Waarschuwing 2.52 In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 113,40% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 4, investeringsprioriteit: 9b, indicator: CO07, regiocategorie: M, jaar: 2019. Gelieve te controleren.
Waarschuwing 2.52 In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 114,15% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 1, investeringsprioriteit: 1b, indicator: CO02, regiocategorie: M, jaar: 2018. Gelieve te controleren.
Waarschuwing 2.52 In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 115,38% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 3, investeringsprioriteit: 8b, indicator: 3.a, regiocategorie: M, jaar: 2018. Gelieve te controleren.
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Waarschuwing 2.52 In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 116,40% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 1, investeringsprioriteit: 1b, indicator: CO27, regiocategorie: M, jaar: 2018. Gelieve te controleren.
Waarschuwing 2.52 In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 125,93% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 4, investeringsprioriteit: 9d, indicator: 4.b, regiocategorie: M, jaar: 2019. Gelieve te controleren.
Waarschuwing 2.52 In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 126,00% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 3, investeringsprioriteit: 8b, indicator: 3.b, regiocategorie: M, jaar: 2018. Gelieve te controleren.
Waarschuwing 2.52 In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 126,28% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 1, investeringsprioriteit: 1b, indicator: CO03, regiocategorie: M, jaar: 2019. Gelieve te controleren.
Waarschuwing 2.52 In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 128,57% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 5, investeringsprioriteit: -, indicator: 5.b, regiocategorie: , jaar: 2017. Gelieve te controleren.
Waarschuwing 2.52 In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 130,23% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 1, investeringsprioriteit: 1b, indicator: CO06, regiocategorie: M, jaar: 2019. Gelieve te controleren.
Waarschuwing 2.52 In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 142,86% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 5, investeringsprioriteit: -, indicator: 5.b, regiocategorie: , jaar: 2018. Gelieve te controleren.
Waarschuwing 2.52 In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 144,50% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 1, investeringsprioriteit: 1b, indicator: CO27, regiocategorie: M, jaar: 2019. Gelieve te controleren.
Waarschuwing 2.52 In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 149,76% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 1, investeringsprioriteit: 1b, indicator: CO02, regiocategorie: M, jaar: 2019. Gelieve te controleren.
Waarschuwing 2.52 In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 149,89% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 4, investeringsprioriteit: 9b, indicator: CO39, regiocategorie: M, jaar: 2018. Gelieve te controleren.
Waarschuwing 2.52 In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 150,00% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 4, investeringsprioriteit: 9b, indicator: CO02, regiocategorie: M, jaar: 2019. Gelieve te controleren.
Waarschuwing 2.52 In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 151,16% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 1, investeringsprioriteit: 1b, indicator: CO01, regiocategorie: M, jaar: 2019. Gelieve te controleren.
Waarschuwing 2.52 In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 156,25% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 2, investeringsprioriteit: 4c, indicator: CO31, regiocategorie: M, jaar: 2017. Gelieve te controleren.
Waarschuwing 2.52 In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 156,25% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 2, investeringsprioriteit: 4c, indicator: CO31, regiocategorie: M, jaar: 2018. Gelieve te controleren.
Waarschuwing 2.52 In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 157,14% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 5, investeringsprioriteit: -, indicator: 5.b, regiocategorie: , jaar: 2019. Gelieve te controleren.
Waarschuwing 2.52 In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 161,35% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 2, investeringsprioriteit: 4c, indicator: 2.g, regiocategorie: M, jaar: 2018. Gelieve te controleren.
Waarschuwing 2.52 In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 162,17% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 1, investeringsprioriteit: 1b, indicator: CO04, regiocategorie: M, jaar: 2019. Gelieve te controleren.
Waarschuwing 2.52 In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 163,65% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 2, investeringsprioriteit: 4c, indicator: CO07, regiocategorie: M, jaar: 2018. Gelieve te controleren.
Waarschuwing 2.52 In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 163,75% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 2, investeringsprioriteit: 4c, indicator: 2.f, regiocategorie: M, jaar: 2018. Gelieve te controleren.
Waarschuwing 2.52 In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 164,50% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 3, investeringsprioriteit: 8b, indicator: 3.b, regiocategorie: M, jaar: 2019. Gelieve te controleren.
Waarschuwing 2.52 In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 169,23% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 3, investeringsprioriteit: 8b, indicator: 3.a, regiocategorie: M, jaar: 2019. Gelieve te controleren.
Waarschuwing 2.52 In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 171,43% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 4, investeringsprioriteit: 9b, indicator: CO02, regiocategorie: M, jaar: 2016. Gelieve te controleren.
Waarschuwing 2.52 In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 191,04% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 4, investeringsprioriteit: 9b, indicator: CO39, regiocategorie: M, jaar: 2019. Gelieve te controleren.
Waarschuwing 2.52 In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 194,14% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 4, investeringsprioriteit: 9b, indicator: CO06, regiocategorie: M, jaar: 2017. Gelieve te controleren.
Waarschuwing 2.52 In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 195,98% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 4, investeringsprioriteit: 9b, indicator: CO06, regiocategorie: M, jaar: 2018. Gelieve te controleren.
Waarschuwing 2.52 In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 226,92% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 4, investeringsprioriteit: 9b, indicator: CO06, regiocategorie: M, jaar: 2019. Gelieve te controleren.
Waarschuwing 2.52 In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 285,71% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 4, investeringsprioriteit: 9b, indicator: CO02, regiocategorie: M, jaar: 2017. Gelieve te controleren.
Waarschuwing 2.52 In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 374,00% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 4, investeringsprioriteit: 9b, indicator: CO08, regiocategorie: M, jaar: 2018. Gelieve te controleren.
Waarschuwing 2.52 In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 378,00% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 4, investeringsprioriteit: 9b, indicator: CO08, regiocategorie: M, jaar: 2019. Gelieve te controleren.
Waarschuwing 2.53 In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 142,86% van de totale streefwaarde voor "F", prioriteitsas: 5, investeringsprioriteit: -, indicator: 5.b, regiocategorie: , jaar: 2018. Gelieve te controleren.
Waarschuwing 2.53 In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 157,14% van de totale streefwaarde voor "F", prioriteitsas: 5, investeringsprioriteit: -, indicator: 5.b, regiocategorie: , jaar: 2019. Gelieve te controleren.
Waarschuwing 2.63 In Financieringsinstrumenten voor fonds van fondsen, specifiek fonds en rechtstreeks beheer moet ten minste één fonds (= element 2) worden geselecteerd: financieringsinstrument "Utrecht Health Seed Fund".
Waarschuwing 2.131 De som van de elementen 15 in fonds van fondsen en specifiek fonds moet >= zijn dan/aan de som van "Totaalbedrag van aan financieringsinstrumenten betaalde programmabijdragen" in aanhangsel 1 bij de laatst 

ingediende betalingsaanvraag in het verslagjaar voor de prioritaire as als vermeld in element 1.1, en voor de in element 2 vermelde fondsen. Prioritaire as: 2, Som elementen 15: 6.418.325,50, Totaalbedrag aan 
financieringsinstrumenten betaald in laatste betalingsaanvraag: 10.229.149,00

Waarschuwing 2.131 De som van de elementen 15 in fonds van fondsen en specifiek fonds moet >= zijn dan/aan de som van "Totaalbedrag van aan financieringsinstrumenten betaalde programmabijdragen" in aanhangsel 1 bij de laatst 
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ingediende betalingsaanvraag in het verslagjaar voor de prioritaire as als vermeld in element 1.1, en voor de in element 2 vermelde fondsen. Prioritaire as: 4, Som elementen 15: 3.224.992,00, Totaalbedrag aan 
financieringsinstrumenten betaald in laatste betalingsaanvraag: 4.649.984,00

Waarschuwing 2.132 Element 17 mag niet leeg zijn. Betaalde beheerskosten en -vergoedingen moeten worden gerapporteerd zelfs al zijn ze nog niet opgenomen in de betalingsaanvragen. Enkel bedragen die niet met programmamiddelen 
zijn betaald, moeten worden uitgesloten. Financieringsinstrument:Healthy Urban Living Proof of Concpet Fonds

Waarschuwing 2.132 Element 17 mag niet leeg zijn. Betaalde beheerskosten en -vergoedingen moeten worden gerapporteerd zelfs al zijn ze nog niet opgenomen in de betalingsaanvragen. Enkel bedragen die niet met programmamiddelen 
zijn betaald, moeten worden uitgesloten. Financieringsinstrument:Participatiefonds ROM Regio Utrecht

Waarschuwing 2.132 Element 17 mag niet leeg zijn. Betaalde beheerskosten en -vergoedingen moeten worden gerapporteerd zelfs al zijn ze nog niet opgenomen in de betalingsaanvragen. Enkel bedragen die niet met programmamiddelen 
zijn betaald, moeten worden uitgesloten. Financieringsinstrument:Utrecht Health Seed Fund

Waarschuwing 2.163 Element 39.1 mag niet leeg zijn. Financieringsinstrument:IQe: Fondsuitbreiding InnovationQuarter fonds, Product:Participatiefonds Innovation Quarter

Waarschuwing 2.163 Element 39.1 mag niet leeg zijn. Financieringsinstrument:Utrecht Health Seed Fund, Product:Proof of Concept leningen

Waarschuwing 2.165 Mogelijk ontbrekende gegevens in element 24 (als in het vorige JUV hetzelfde financieringsinstrument en product bestaat, moet element 24 > 0). Financieringsinstrument:IQe: Fondsuitbreiding InnovationQuarter 
fonds, Product: Participatiefonds Innovation Quarter


