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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 kan gekenmerkt worden door de succesvolle voortzetting van het programma. In 2018
werden 36 nieuwe projecten gecommitteerd. Hiermee komt het totaal aan lopende projecten uit op 92
inclusief de technische bijstand. Daarmee werd 73% van het EFRO-budget vastgelegd en 81%van de
rijkscofinanciering. En mede door de hoge private bijdrage van de projecten (136%) en publieke
bijdrage (82%) komt het geheel aan vastgelegde TSK nu al uit op 93% van de geplande inzet in 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 2018 is ook het eerste project “Plug-in hybride Watertaxi” vastgesteld.
Een iets minder positief beeld betreft het niet behalen van twee prestatie indicatoren. Hoewel beide
indicatoren wel scoren, en ook zonder twijfel het geplande eindresultaat zullen behalen in 2023,
schrijft het prestatiekader voor dat indien niet alle prestatie-indicatoren in voldoende mate behaald zijn
per eind 2018, deze gevolgen hebben voor het programma. Dit betekent dat een verschuiving van
middelen zal moeten worden gemaakt in het OP. Voor de prioriteiten Koolstofarme economie en
Vestiging zal de prestatiereserve (6%) worden geheralloceerd aan de prioriteiten Innovatie en
Arbeidspotentieel. Deze programmawijziging zal in de tweede helft van 2019 worden ingediend.
Het programma laat een rijke variatie aan begunstigden zien met bedrijven, instellingen en in beperkte
mate overheden. Het programma kent een grote diversiteit in activiteiten die worden uitgevoerd d.m.v.
projectsubsidies, financiële instrumenten (leningen en participaties), vier GTI’s waarvan drie
uitgevoerd door bemiddelende instanties, en een stedelijke lokale ontwikkelingsstrategie (CLLD). Het
programma vult zich gestaag, en de vorig jaar gemelde achterstand in committering voor de
Koolstofarme economie is inmiddels ingelopen.
Voor Innovatie is bijna driekwart van de beschikbare middelen vastgelegd. Er blijft grote interesse
bestaan voor investeringen in Innovatie, met name in Valorisatieprojecten, en met de financiële
instrumenten van het programma is in de toegang tot Investeringsvermogen ruim voorzien.
Gecombineerd met de wens om de inzet ook wat over de programmajaren te spreiden en de mooie
projecten tot nu toe, is er geen reden tot zorg. Er kan dan ook van een “gewenst” tempo worden
gesproken.
Voor Koolstofarme economie is de initiële achterstand omgebogen naar een mooi gemiddelde. Vooral
de committering van de financieringsinstrumenten (SOFIE en ED Den Haag) heeft hiertoe
bijgedragen. Er blijft een ruime voorraad aan projecten in de pijplijn en Quick Scans van de
Deskundigencommissie (DC), zodat de laatste middelen naar verwachting in 2019 worden
gecommitteerd.
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Het beeld voor de GTI’s is dat prioriteit Vestiging in 2018 goed is bijgetrokken, vooral dankzij de
committering van de financieringsinstrumenten voor stadsontwikkeling (Fred en SOFIE), en de goede
committering voor prioriteit Arbeidspotentieel.
In 2018 werd een OP-wijziging doorgevoerd, die op 18 mei 2018 door het Comité van Toezicht werd
geaccordeerd. Versie 4.1. van het OP werd op 19 november 2018 aangenomen door de EC. De
gemaakte aanpassingen betreffen een wijziging van enkele output, resultaat en prestatie-indicatoren.
En een wijziging van de financiële tabel middels een overheveling van €2 miljoen EFRO van prioriteit
4 Vestigingsklimaat naar prioriteit 3 Arbeidspotentieel.
In 2018 werd in overeenstemming met de verordening een aantal tussentijdse evaluaties uitgevoerd.
Twee van deze evaluaties zijn voorgelegd aan het Comité van Toezicht (Innovatie en Koolstofarme
economie). De evaluaties GTI en Uitvoering zullen in 2019 worden voorgelegd.
Het programma kent naast de inzet van projectsubsidies ook een ruime plaats toe aan de inzet van
Financieringsinstrumenten (FI’s). Om met leningen, garanties of deelnemingen in te zetten op
valorisatie, koolstofarme economie en duurzame stedelijke ontwikkeling. In 2018 werden vijf fondsen
gecommitteerd, en hiermee komt het totaal uit op tien lopende revolverende fondsen. Daarnaast is nog
het Healthy Urban Living MKB-fonds in Utrecht in ontwikkeling, die naar verwachting in 2019 van
start gaat. Hiermee ligt het programma redelijk goed in lijn met de verwachting, en is het een mooie
mix van subsidies en FI’s.
Ook in 2018 heeft het programma weer voldoende uitgaven gerealiseerd. Deze betaalaanvragen
hiervoor werden door de certificeringsautoriteit ingediend bij de EC. De uitgaven vallen binnen het
geplande uitgavenritme van het OP, waarmee voldaan is aan de N+3-regel.
Voornaamste resultaten per eind 2018
 De openstelling van het budget in een aantal stappen, leidt niet tot grote problemen.
 95% van de Innovatieprioriteit is opengesteld. Voor innovatie is grote belangstelling. Er
werden 24 projecten gecommitteerd waarmee er nu 60 projecten in uitvoering zijn. 29
projecten kregen een her-committering. In totaal werden er 218 voorstellen ingediend (188
unieke), 76 aanvragen werden afgewezen waarvan 26 her-indieners en 15 aanvragen waren in
behandeling.
 94% van de prioriteit Koolstofarme economie is opengesteld. Er werden vier projecten
gecommitteerd waarmee er nu 12 projecten in uitvoering zijn. Zes projecten kregen een hercommittering. In totaal zijn er tot nu 33 projectvoorstellen ingediend (23 unieke), 15 aanvragen
werden afgewezen of ingetrokken, en zes aanvragen waren in behandeling.
 85% van de prioriteit Arbeidspotentieel is opengesteld. Er werden vijf projecten gecommitteerd
waarmee er nu twaalf projecten in uitvoering zijn. Zeven projecten kregen een hercommittering. In totaal werden er 18 projectvoorstellen ingediend, zes aanvragen werden
afgewezen of teruggetrokken.
 94% van de prioriteit Vestiging is opengesteld. Er werden drie projecten gecommitteerd
waarmee er nu zeven projecten in uitvoering zijn. Twee projecten kregen een hercommittering. In totaal werden er 11 projectvoorstellen ingediend (tien unieke), één aanvraag
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3.

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

3.1. Overzicht van de uitvoering
ID Prioritaire as
1

Essentiële informatie over de uitvoering van de prioritaire as onder verwijzing naar de belangrijkste
ontwikkelingen, aanzienlijke problemen en de stappen die zijn ondernomen om deze problemen op te lossen
Versterken
van
onderzoek, In 2018 is ruim €31mln. EFRO (€102 mln. TSK) gecommitteerd aan 24 projecten. Cumulatief is daarmee €84
technologische ontwikkeling en mln. EFRO (€293 mln. TSK) vastgelegd in 60 projecten. Dat is 95% van de TSK en 74% van het EFRO zoals
innovatie
opgenomen in het OP. De EFRO-interventie van 29% ligt aanzienlijk lager dan die van het OP (40%). Hiermee
creëert het EFRO een grotere hefboom dan opgenomen in het OP.
De partners van Kansen voor West stellen de middelen voor deze prioriteit in delen open, om daarmee sturing te
geven aan de type aanvragen. In 2018 werden drie openstellingen gedaan. Eind 2018 stond 95% van het budget in
deze prioriteit open. Het gaat vrijwel allemaal om projecten met een sterke focus op valorisatie en met grotere
consortia. De andere focus van innovatie ligt 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 huidige belangstelling voor deze FI’s lijkt dit makkelijk haalbaar. Dit
betekent dat het in de ex-ante geconstateerde marktfalen nog steeds bestaat.
High Tech Systemen en Materialen (HTSM) is als topsector het meest dominant. Robots, sensoren, Internet of
Things, 3d printing en drones worden veelvuldig gebruikt om in allerlei sectoren te innoveren. Opvallend sterk is
de medische en zorgsector koploper bij de vernieuwing. Maar toch is de verdere verdeling van de inzet over de
verschillende topsectoren tamelijk gelijk.
In 2018 is het eerste project vastgesteld, het project Plug-in hybride Watertaxi. Voor de lopende projecten werden
geen grote problemen geconstateerd in 2018. Totaal werd voor een bedrag van bijna €56 mln. aan kosten
ingediend bij de EC.

2

Ondersteuning van de omschakeling In 2018 is ruim €16 mln. EFRO (€44 mln. TSK) gecommitteerd aan vijf projecten. Cumulatief is er nu een bedrag
naar een koolstofarme economie in van € 22 mln. EFRO (€85 mln. TSK) gecommitteerd in 12 projecten. Hiermee is 94% van de TSK vastgelegd en
alle sectoren
61% van het EFRO. Hiermee is de committering flink bijgetrokken t.o.v. de eerder vermelde achterstand. De
EFRO-interventie van 27% ligt aanzienlijk lager dan die van het OP (37%), en daarmee creëert het EFRO een
aanzienlijk grotere hefboom dan aanvankelijk aangenomen.
Naast twee individuele projecten, werden er ook drie financieringsinstrumenten gecommitteerd. Eind 2018 betrof
de openstelling 94% van het budget in deze prioriteit. Voor de lopende projecten werden geen grote problemen
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ID Prioritaire as

3

Essentiële informatie over de uitvoering van de prioritaire as onder verwijzing naar de belangrijkste
ontwikkelingen, aanzienlijke problemen en de stappen die zijn ondernomen om deze problemen op te lossen
geconstateerd in 2018. Totaal werd voor ruim €11 mln. aan kosten ingediend bij de EC.

Bevorderen van werkgelegenheid en In 2018 is bijna €5 mln. EFRO (€9,5 mln. TSK) gecommitteerd aan vier projecten. Cumulatief is er nu een
ondersteuning arbeidsmobiliteit
bedrag van €12 mln. EFRO (€26 mln. TSK) gecommitteerd in 12 projecten. Hiermee is 94% van de TSK en 89%
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. In 2018 is met een wijziging
van het OP het budget voor deze prioriteit opgehoogd met €2 mln. De wijziging is OP-budgetneutraal gedaan
door het verschuiven van dit bedrag uit prioriteit 4 Vestiging.
Het budget van deze prioriteit is vanaf de start van het programma geheel opengesteld. De committering in de
prioriteit ligt redelijk op schema en na een aanvankelijke voorzichtige start worden er geen specifieke problemen
verwacht t.a.v. de besteding van de beschikbare middelen, integendeel er lijkt eerder sprake van een grotere vraag
naar middelen voor investeringen in deze prioriteit. Waar de nadruk duidelijk ligt op de ontwikkeling van het
arbeidspotentieel d.m.v. de vorming van samenwerkingsverbanden. De projecten geven een forse impuls aan de
vernieuwende concepten van brede nieuwe samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven.
Veelbelovend om structureel de mismatchproblematiek aan te pakken. Ook binnen het ESF-deel wordt hier goed
op aangesloten.
Voor de lopende projecten werden geen grote problemen geconstateerd in 2018. Totaal werd voor een bedrag van
€2 mln. aan kosten ingediend bij de EC.

4

Bevorderen van sociale insluiting en In 2018 is €10 mln. EFRO (€20 mln. TSK) gecommitteerd aan drie projecten. Cumulatief is er nu een bedrag van
bestrijding van armoede
€14 mln. EFRO (€29 mln. TSK) gecommitteerd in zeven projecten. Hiermee is 74% van de TSK en 72% van het
EFRO vastgelegd. De EFRO-interventie van 49% komt nagenoeg overeen met die van het OP (50%).
Binnen deze prioriteit zijn in 2018 één project en twee FI’s gecommitteerd. Dit zijn revolverende fondsen i.p.v.
individuele projectsubsidies, te weten SOFIE II in Rotterdam en FRED II in Den Haag die inzetten op vestiging.
Gezien de beperkte fondsgrootte (het EFRO-aandeel), wordt geen vertraging verwacht in besteding omdat de
pijplijn al goed gevuld is voor deze FI’s.
Het budget van deze prioriteit is voor 94% opengesteld. In 2018 is met een wijziging van het OP het budget voor
deze prioriteit verlaagd met €2 mln. De wijziging is OP-budgetneutraal gedaan door het verschuiven van dit
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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
bedrag naar prioriteit 3 Arbeidspotentieel.
Voor de lopende projecten werden geen problemen geconstateerd in 2018. Totaal werd voor een bedrag van ruim
€6 mln. aan kosten ingediend.

5

Technische Bijstand

Voor de uitvoering werd voortgebouwd op de opgebouwde voorbereiding. De managementautoriteit heeft in
2018 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 vier evaluaties voor Innovatie,
Koolstofarme economie (uitgevoerd 2018), de GTI’s en de Uitvoering (oplevering 2019). De werking van het
Navision ICT-systeem vroeg nog de nodige aandacht met name in relatie tot informatiebeveiliging en
privacywetgeving. In 2018 zijn belangrijke stappen gezet, o.a. door het aanstellen van een ICTbeveiligingsmedewerker door de gezamenlijke MA’s.
Voor de technische bijstand werden geen problemen geconstateerd in 2018. Op basis van de
voortgangsrapportages werd voor een bedrag van €1.7 mln. aan kosten ingediend bij de EC.

NL
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NL

3.2.

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

Prioritaire assen, uitgezonderd technische bijstand
Prioritaire as
Investeringsprioriteit

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

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

Indicator

Meeteenheid

Regiocategorie

CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat Ondernemingen Meer
steun ontvangt
ontwikkeld
CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat Ondernemingen Meer
steun ontvangt
ontwikkeld
CO02 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat
subsidies ontvangt
CO02 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat
subsidies ontvangt
CO03 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat
andere financiële steun dan subsidies ontvangt
CO03 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat
andere financiële steun dan subsidies ontvangt
CO04 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat
niet-financiële steun ontvangt
CO04 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat
niet-financiële steun ontvangt
CO06 Productieve investering: Particuliere investeringen
die zijn afgestemd op overheidssteun voor
ondernemingen (subsidies)
CO06 Productieve investering: Particuliere investeringen
die zijn afgestemd op overheidssteun voor
ondernemingen (subsidies)
CO07 Productieve investering: Particuliere investeringen
die zijn afgestemd op overheidssteun voor
ondernemingen (niet-subsidies)
CO07 Productieve investering: Particuliere investeringen
die zijn afgestemd op overheidssteun voor
ondernemingen (niet-subsidies)

NL

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

Streefwaarde
(2023) totaal
1.124,00

Streefwaarde
(2023) mannen

Streefwaarde
(2023) vrouwen

2018 Totaal

2018
Vrouwen

Opmerkingen

2,00

1.124,00

1.164,00

205,00

2,00

205,00

234,00

274,00

0,00

274,00

279,00

645,00

0,00

645,00

651,00

78.955.512,00

0,00

EUR

Meer
ontwikkeld

78.955.512,00

81.482.103,41

EUR

Meer
ontwikkeld

19.900.000,00

0,00

EUR

Meer
ontwikkeld

19.900.000,00

33.590.000,00
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2018
Mannen

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

Het
aandeel
private
financiering
verloopt
positiever dan verwacht.

Het
aandeel
private
financiering
verloopt
positiever dan verwacht.

NL

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

Indicator

CO26 Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat
samenwerkt met onderzoeksinstellingen
CO26 Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat
samenwerkt met onderzoeksinstellingen
CO27 Onderzoek, innovatie: Particuliere investeringen
die gelijke tred houden met overheidssteun voor
innovatie of O&O-projecten
CO27 Onderzoek, innovatie: Particuliere investeringen
die gelijke tred houden met overheidssteun voor
innovatie of O&O-projecten
CO28 Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde
ondernemingen om nieuw op de markt producten
te introduceren
CO28 Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde
ondernemingen om nieuw op de markt producten
te introduceren
CO29 Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde
ondernemingen om voor het bedrijf nieuwe
producten te introduceren
CO29 Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde
ondernemingen om voor het bedrijf nieuwe
producten te introduceren

Meeteenheid

Regiocategorie

Ondernemingen Meer
ontwikkeld
Ondernemingen Meer
ontwikkeld
EUR
Meer
ontwikkeld

Streefwaarde
(2023) totaal
612,00

Streefwaarde
(2023) mannen

Streefwaarde
(2023) vrouwen

2018 Totaal

2018
Vrouwen

Opmerkingen

2,00

612,00

499,00

98.855.512,00

0,00

Meer
ontwikkeld

98.855.512,00

115.072.103,41

Ondernemingen Meer
ontwikkeld

479,00

2,00

Ondernemingen Meer
ontwikkeld

479,00

415,00

Ondernemingen Meer
ontwikkeld

479,00

0,00

Ondernemingen Meer
ontwikkeld

479,00

411,00

EUR

2018
Mannen

Het
aandeel
private
financiering
verloopt
positiever dan verwacht.

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

Indicator

F
S
F
S
F

CO01
CO01
CO02
CO02
CO03

S

CO03

F
S
F

CO04
CO04
CO06

S

CO06

F

CO07

S

CO07

F
S
F

CO26
CO26
CO27

Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
0,00
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
942,00
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt
0,00
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt
141,00
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere financiële steun dan subsidies
0,00
ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere financiële steun dan subsidies
190,00
ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt
0,00
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt
611,00
Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun
0,00
voor ondernemingen (subsidies)
Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun 34.709.178,00
voor ondernemingen (subsidies)
Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun
0,00
voor ondernemingen (niet-subsidies)
Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun 29.840.000,00
voor ondernemingen (niet-subsidies)
Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen
0,00
Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen
378,00
Onderzoek, innovatie: Particuliere investeringen die gelijke tred houden met
0,00

NL

2017 Totaal
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2017
Mannen

2017
Vrouwen

2016 Totaal

2016
Mannen

2016
Vrouwen

0,00
536,00
0,00
123,00
0,00

2015
Totaal
0,00
16,00
0,00
0,00
0,00

167,00

0,00

0,00
246,00
0,00

0,00
16,00
0,00

32.729.347,65

0,00

0,00

0,00

23.840.000,00

0,00

0,00
278,00
0,00

0,00
16,00
0,00

2015
Mannen

2015
Vrouwen

NL

(1) ID
S
F
S
F
S

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

Indicator

2017 Totaal

2017
Mannen

2017
Vrouwen

overheidssteun voor innovatie of O&O-projecten
CO27 Onderzoek, innovatie: Particuliere investeringen die gelijke tred houden met 64.549.178,00
overheidssteun voor innovatie of O&O-projecten
CO28 Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om nieuw op de markt
0,00
producten te introduceren
CO28 Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om nieuw op de markt
293,00
producten te introduceren
CO29 Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om voor het bedrijf nieuwe
0,00
producten te introduceren
CO29 Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om voor het bedrijf nieuwe
263,00
producten te introduceren
ID
CO01
CO01
CO02
CO02
CO03
CO03
CO04
CO04
CO06
CO06
CO07
CO07
CO26
CO26
CO27
CO27
CO28
CO28
CO29
CO29

NL

Indicator
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere financiële steun dan subsidies ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere financiële steun dan subsidies ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt
Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)
Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)
Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (niet-subsidies)
Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (niet-subsidies)
Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen
Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen
Onderzoek, innovatie: Particuliere investeringen die gelijke tred houden met overheidssteun voor innovatie of O&O-projecten
Onderzoek, innovatie: Particuliere investeringen die gelijke tred houden met overheidssteun voor innovatie of O&O-projecten
Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om nieuw op de markt producten te introduceren
Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om nieuw op de markt producten te introduceren
Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om voor het bedrijf nieuwe producten te introduceren
Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om voor het bedrijf nieuwe producten te introduceren
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2016 Totaal

2016
Mannen

2016
Vrouwen

2015
Totaal

23.840.000,00

0,00

0,00

0,00

214,00

16,00

0,00

0,00

150,00

16,00

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

2015
Mannen

2014 Mannen

2015
Vrouwen

2014 Vrouwen

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit

Specifieke
doelstelling

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

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

Indicator

Meeteenheid

Regiocategorie

R.1

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

%

Meer
ontwikkeld

27,00

2014

Streefwaarde voor
2023
30,00

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

ID

Indicator

R.1

Aandeel innovatoren dat samenwerkt met andere bedrijven of kennisinstellingen op het gebied
van innovatie
Aandeel van de omzet bij technologische innovatoren dat afkomstig is van een vernieuwd
product of vernieuwde dienst

R.3

NL

2017
Totaal

Uitgangswaarde

2017
Kwalitatief

Referentiejaar

2016
Totaal
22,00

2016
Kwalitatief

2018
Totaal

2018
Kwalitatief

Opmerkingen
De laatst bekende cijfers
zijn van 2016
De laatst bekende cijfers
zijn van 2016

2015
Totaal

2015
Kwalitatief

2014
Totaal

2014
Kwalitatief

23,00

14

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit

Specifieke
doelstelling

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

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

Indicator

Meeteenheid

Regiocategorie

1.1.4

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

mln. euro

Meer
ontwikkeld

Uitgangswaarde
100,00

Referentiejaar
2014

Streefwaarde
voor 2023
85,00

2018
Totaal
84,60

2018
Kwalitatief

Opmerkingen
Totaal geïnvesteerd in programmaperiode = 37,086,982
gap = 100 mln
vermindering
gap
is
100
mln
((37,086,982+(37086,892/30%*70%) / 8 jaar > 100 mln (123,623,273/8) = euro 84,547091

ID

Indicator

1.1.4

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

NL

2017
Totaal

15

2017
Kwalitatief

2016
Totaal

2016
Kwalitatief

2015
Totaal

2015
Kwalitatief

2014
Totaal

2014
Kwalitatief

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit

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

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

S

F

S

F
S

Indicator

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

NL

Meeteenheid

Regiocategorie

Ondernemingen

Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld

Ondernemingen
Ondernemingen

Streefwaarde
Streefwaarde
Streefwaarde
(2023) totaal
(2023) mannen (2023) vrouwen
43,00

2018 Totaal

2018
Vrouwen

Opmerkingen

0,00

43,00

31,00

33,00

0,00

Ondernemingen

Meer
ontwikkeld

33,00

25,00

Ondernemingen

Meer
ontwikkeld

10,00

0,00

Ondernemingen

Meer
ontwikkeld

10,00

6,00

EUR

Meer
ontwikkeld

8.905.000,00

0,00

EUR

Meer
ontwikkeld

8.905.000,00

29.238.837,53

EUR

Meer
ontwikkeld

8.905.000,00

0,00

EUR

Meer
ontwikkeld

8.905.000,00

2.533.319,00

MW

Meer
ontwikkeld

162,00

0,00

MW

Meer
ontwikkeld

162,00

1.473,55

16

2018
Mannen

Deze indicator is een optelling van de
indicatoren CO02 en CO03.

De score van de private investeringen is hoger
dan verwacht, maar is in het OP ook
voorzichtig geraamd.

De score van de private investeringen is hoger
dan verwacht, maar is in het OP ook
voorzichtig geraamd.

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

NL

(1) ID

Indicator

Meeteenheid

Regiocategorie

Streefwaarde
(2023) totaal

Streefwaarde
Streefwaarde
(2023) mannen (2023) vrouwen

2018 Totaal

F

2.b

Extra capaciteit aan restwarmte

MW

45,00

0,00

S

2.b

Extra capaciteit aan restwarmte

MW

45,00

12,89

F

2.c

Acties

21,00

0,00

S

2.c

Meer
ontwikkeld

21,00

8,00

F

2.d

Leningen en garanties Meer
ontwikkeld

18,00

0,00

S

2.d

Leningen en garanties Meer
ontwikkeld

18,00

18,00

F

2.e

Stimuleringsprojecten Meer
ontwikkeld

21,00

0,00

S

2.e

Aantal
acties
gericht
op
procesondersteuning, vraagbundeling
en business case ontwikkeling voor
hernieuwbare energie
Aantal
acties
gericht
op
procesondersteuning, vraagbundeling
en business case ontwikkeling voor
hernieuwbare energie
Aantal leningen en garanties gericht
op
het
wegnemen
van
financieringsobstakels op het gebied
van hernieuwbare energie
Aantal leningen en garanties gericht
op
het
wegnemen
van
financieringsobstakels op het gebied
van hernieuwbare energie
Aantal stimuleringsprojecten gericht
op investeringen in hernieuwbare
energie
Aantal stimuleringsprojecten gericht
op investeringen in hernieuwbare
energie

Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld

Stimuleringsprojecten Meer
ontwikkeld

21,00

17,00

2018
Mannen

2018
Vrouwen

Opmerkingen
uitkomen, maar wel ruim boven het OP doel.

Acties

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

Indicator

F
S
F
S
F

CO01
CO01
CO02
CO02
CO03

S

CO03

F

CO06

S

CO06

F

CO07

S

CO07

F

CO30

Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
0,00
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
24,00
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt
0,00
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt
24,00
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere financiële steun dan subsidies
0,00
ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere financiële steun dan subsidies
0,00
ontvangt
Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun
0,00
voor ondernemingen (subsidies)
Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun 17.627.786,00
voor ondernemingen (subsidies)
Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun
0,00
voor ondernemingen (niet-subsidies)
Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun
500.000,00
voor ondernemingen (niet-subsidies)
Hernieuwbare energiebronnen: Extra capaciteit van hernieuwbare energieproductie
0,00

NL

2017 Totaal

17

2017
Mannen

2017
Vrouwen

2016 Totaal

2016
Mannen

2016
Vrouwen

0,00
11,00
0,00
11,00
0,00

2015
Totaal
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.366.939,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015
Mannen

2015
Vrouwen

NL

(1) ID

Indicator

S
F
S
F

CO30
2.b
2.b
2.c

S

2.c

F

2.d

S

2.d

F
S

2.e
2.e

Hernieuwbare energiebronnen: Extra capaciteit van hernieuwbare energieproductie
Extra capaciteit aan restwarmte
Extra capaciteit aan restwarmte
Aantal acties gericht op procesondersteuning, vraagbundeling en business case
ontwikkeling voor hernieuwbare energie
Aantal acties gericht op procesondersteuning, vraagbundeling en business case
ontwikkeling voor hernieuwbare energie
Aantal leningen en garanties gericht op het wegnemen van financieringsobstakels op het
gebied van hernieuwbare energie
Aantal leningen en garanties gericht op het wegnemen van financieringsobstakels op het
gebied van hernieuwbare energie
Aantal stimuleringsprojecten gericht op investeringen in hernieuwbare energie
Aantal stimuleringsprojecten gericht op investeringen in hernieuwbare energie

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

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

NL

2017 Totaal

2017
Mannen

2017
Vrouwen

48,30
0,00
12,00
0,00

25,80
0,00
12,00
0,00

2015
Totaal
0,50
0,00
11,00
0,00

7,00

4,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Indicator
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere financiële steun dan subsidies ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere financiële steun dan subsidies ontvangt
Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)
Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)
Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (niet-subsidies)
Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (niet-subsidies)
Hernieuwbare energiebronnen: Extra capaciteit van hernieuwbare energieproductie
Hernieuwbare energiebronnen: Extra capaciteit van hernieuwbare energieproductie
Extra capaciteit aan restwarmte
Extra capaciteit aan restwarmte
Aantal acties gericht op procesondersteuning, vraagbundeling en business case ontwikkeling voor hernieuwbare energie
Aantal acties gericht op procesondersteuning, vraagbundeling en business case ontwikkeling voor hernieuwbare energie
Aantal leningen en garanties gericht op het wegnemen van financieringsobstakels op het gebied van hernieuwbare energie
Aantal leningen en garanties gericht op het wegnemen van financieringsobstakels op het gebied van hernieuwbare energie
Aantal stimuleringsprojecten gericht op investeringen in hernieuwbare energie
Aantal stimuleringsprojecten gericht op investeringen in hernieuwbare energie
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2016 Totaal

2016
Mannen

2016
Vrouwen

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

2015
Mannen

2014 Mannen

2015
Vrouwen

2014 Vrouwen

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit
Specifieke doelstelling

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

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

Indicator

Meeteenheid

Regiocategorie

4.1.3

Percentage hernieuwbare energie in het totale energiegebruik in
Landsdeel West.

percentage

Meer
ontwikkeld

ID
4.1.3

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

NL

2017 Totaal

Uitgangswaarde
3,60

2017 Kwalitatief

19

Referentiejaar

Streefwaarde
2023

2013

2016 Totaal
5,20

voor

2018
Totaal

2018
Kwalitatief

16,00

2016 Kwalitatief

2015 Totaal
5,10

Opmerkingen
2016 is laatst bekende
waarde.

2015 Kwalitatief

2014 Totaal
4,50

2014 Kwalitatief

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit

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

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

F

S

F
S
F
S

Indicator

Meeteenheid

Regiocategorie

CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen Ondernemingen
dat steun ontvangt
CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen Ondernemingen
dat steun ontvangt

Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld

CO02 Productieve investering: Aantal ondernemingen
dat subsidies ontvangt
CO02 Productieve investering: Aantal ondernemingen
dat subsidies ontvangt
CO03 Productieve investering: Aantal ondernemingen
dat andere financiële steun dan subsidies
ontvangt
CO03 Productieve investering: Aantal ondernemingen
dat andere financiële steun dan subsidies
ontvangt
CO06 Productieve
investering:
Particuliere
investeringen
die
zijn
afgestemd
op
overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)
CO06 Productieve
investering:
Particuliere
investeringen
die
zijn
afgestemd
op
overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)

Ondernemingen

Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld

CO07 Productieve
investering:
Particuliere
investeringen
die
zijn
afgestemd
op
overheidssteun voor ondernemingen (nietsubsidies)
CO07 Productieve
investering:
Particuliere
investeringen
die
zijn
afgestemd
op
overheidssteun voor ondernemingen (nietsubsidies)
CO31 Energie-efficiëntie: Aantal huishoudens met
verbeterde energieverbruikclassificatie
CO31 Energie-efficiëntie: Aantal huishoudens met
verbeterde energieverbruikclassificatie
2.f
Aantal leningen en garanties gericht op het
wegnemen van financieringsobstakels op het
gebied van energie efficiëntie
2.f
Aantal leningen en garanties gericht op het

NL

Ondernemingen
Ondernemingen

Streefwaarde
(2023) totaal
172,00

Streefwaarde
(2023) mannen

Streefwaarde
(2023) vrouwen

2018 Totaal

172,00

19,00

12,00

0,00

12,00

0,00

160,00

0,00

Meer
ontwikkeld

160,00

19,00

EUR

Meer
ontwikkeld

4.795.000,00

0,00

EUR

Meer
ontwikkeld

4.795.000,00

0,00

EUR

Meer
ontwikkeld

4.795.000,00

0,00

EUR

Meer
ontwikkeld

4.795.000,00

15.709.975,00

Meer
ontwikkeld
Huishoudens
Meer
ontwikkeld
Leningen en garanties Meer
ontwikkeld

640,00

0,00

640,00

1.000,00

160,00

0,00

Leningen en garanties Meer

160,00

262,00

20

2018
Vrouwen

Opmerkingen

0,00

Ondernemingen

Huishoudens

2018
Mannen

Deze indicator is een optelling
van de indicatoren CO02 en
CO03.

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

De score van de private
investeringen is hoger dan
verwacht, maar is in het OP ook
voorzichtig geraamd.

NL

(1) ID

F

2.g

S

2.g

Indicator

Meeteenheid

Regiocategorie

Streefwaarde
(2023) totaal

wegnemen van financieringsobstakels op het
ontwikkeld
gebied van energie efficiëntie
Aantal stimuleringsprojecten gericht op energie Stimuleringsprojecten Meer
efficiëntie
ontwikkeld
Aantal stimuleringsprojecten gericht op energie Stimuleringsprojecten Meer
efficiëntie
ontwikkeld

Streefwaarde
(2023) mannen

Streefwaarde
(2023) vrouwen

2018 Totaal

163,00

3,00

163,00

263,00

2018
Mannen

2018
Vrouwen

Opmerkingen

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

Indicator

F
S
F
S
F

CO01
CO01
CO02
CO02
CO03

S

CO03

F

CO06

S

CO06

F

CO07

S

CO07

F
S
F

CO31
CO31
2.f

S

2.f

F
S

2.g
2.g

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

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

ID
CO01
CO01
CO02
CO02
CO03
CO03
CO06
CO06
CO07
CO07

NL

2017
Totaal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2017
Mannen

2017
Vrouwen

2016
Totaal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2016
Mannen

2016
Vrouwen

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
1.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Indicator
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere financiële steun dan subsidies ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere financiële steun dan subsidies ontvangt
Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)
Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)
Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (niet-subsidies)
Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (niet-subsidies)
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2014 Totaal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015
Mannen

2014 Mannen

2015
Vrouwen

2014 Vrouwen

NL

(1)
F
S
F
S
F
S

ID
CO31
CO31
2.f
2.f
2.g
2.g

NL

Indicator
Energie-efficiëntie: Aantal huishoudens met verbeterde energieverbruikclassificatie
Energie-efficiëntie: Aantal huishoudens met verbeterde energieverbruikclassificatie
Aantal leningen en garanties gericht op het wegnemen van financieringsobstakels op het gebied van energie efficiëntie
Aantal leningen en garanties gericht op het wegnemen van financieringsobstakels op het gebied van energie efficiëntie
Aantal stimuleringsprojecten gericht op energie efficiëntie
Aantal stimuleringsprojecten gericht op energie efficiëntie
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2014 Totaal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2014 Mannen

2014 Vrouwen

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit
Specifieke
doelstelling

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

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

Indicator

Meeteenheid

Regiocategorie

4.1.2

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

%

Meer
ontwikkeld

ID
4.1.2

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

NL

2017 Totaal

Uitgangswaarde
3,00

2017 Kwalitatief

23

Referentiejaar

Streefwaarde
2023

2013

2016 Totaal
8,60

voor

2018
Totaal

2018
Kwalitatief

13,00

2016 Kwalitatief

2015 Totaal
5,00

Opmerkingen
2016 is de laatst bekende
indicator.

2015 Kwalitatief

2014 Totaal
4,20

2014 Kwalitatief

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit

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

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

Meeteenheid

Regiocategorie

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

Streefwaarde
(2023) totaal
13,00

Streefwaarde
(2023) mannen

Streefwaarde
(2023) vrouwen

2018
Totaal
0,00

13,00

15,00

200,00

0,00

200,00

252,00

2018
Mannen

2018
Vrouwen

Opmerkingen

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

F
S

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

(1)
F
S
F
S

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

S

NL

2017
Totaal
0,00

2017
Mannen

2017
Vrouwen

2016
Totaal
0,00

2016
Vrouwen

2015
Totaal
0,00

13,00

7,00

1,00

0,00
183,00

0,00
59,00

0,00
30,00

Indicator
Aantal samenwerkingsverbanden gericht op het verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt, tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven en/of overheid.
Aantal samenwerkingsverbanden gericht op het verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt, tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven en/of overheid.
Aantal deelnemende bedrijven
Aantal deelnemende bedrijven
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2016
Mannen

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

2015
Mannen

2014 Mannen

2015
Vrouwen

2014 Vrouwen

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit
Specifieke
doelstelling

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

Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische
bijstand
ID
8.1.1

Indicator
Jeugdwerkloosheid in de G-4 steden

ID
8.1.1

Indicator
Jeugdwerkloosheid in de G-4 steden

NL

Meeteenheid
%

Regiocategorie
Meer ontwikkeld

2017 Totaal
9,00

2017 Kwalitatief

Uitgangswaarde
14,70
2016 Totaal
12,90

25

Referentiejaar
2013
2016 Kwalitatief

Streefwaarde voor 2023
12,00
2015 Totaal
13,00

2018 Totaal
7,70

2015 Kwalitatief

2018 Kwalitatief

2014 Totaal
14,60

Opmerkingen

2014 Kwalitatief

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit

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

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

S

F

S

F

S

F
S

Indicator

CO01 Productieve investering: Aantal
ondernemingen dat steun ontvangt
CO01 Productieve investering: Aantal
ondernemingen dat steun ontvangt
CO02 Productieve investering: Aantal
ondernemingen
dat
subsidies
ontvangt
CO02 Productieve investering: Aantal
ondernemingen
dat
subsidies
ontvangt
CO03 Productieve investering: Aantal
ondernemingen
dat
andere
financiële steun dan subsidies
ontvangt
CO03 Productieve investering: Aantal
ondernemingen
dat
andere
financiële steun dan subsidies
ontvangt
CO06 Productieve
investering:
Particuliere investeringen die zijn
afgestemd op overheidssteun voor
ondernemingen (subsidies)
CO06 Productieve
investering:
Particuliere investeringen die zijn
afgestemd op overheidssteun voor
ondernemingen (subsidies)
CO07 Productieve
investering:
Particuliere investeringen die zijn
afgestemd op overheidssteun voor
ondernemingen (niet-subsidies)
CO07 Productieve
investering:
Particuliere investeringen die zijn
afgestemd op overheidssteun voor
ondernemingen (niet-subsidies)
CO08 Productieve investering: Toename
werkgelegenheid in ondersteunde
bedrijven
CO08 Productieve investering: Toename
werkgelegenheid in ondersteunde

NL

Meeteenheid

Regiocategorie

Ondernemingen

Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld

Ondernemingen
Ondernemingen

Streefwaarde
Streefwaarde
(2023) totaal
(2023) mannen
39,00

Streefwaarde 2018 Totaal
2018
(2023) vrouwen
Mannen
0,00

39,00

31,00

14,00

0,00

Ondernemingen

Meer
ontwikkeld

14,00

9,00

Ondernemingen

Meer
ontwikkeld

25,00

0,00

Ondernemingen

Meer
ontwikkeld

25,00

22,00

EUR

Meer
ontwikkeld

2.155.591,00

0,00

EUR

Meer
ontwikkeld

2.155.591,00

4.224.536,45

EUR

Meer
ontwikkeld

1.724.490,00

0,00

EUR

Meer
ontwikkeld

1.724.490,00

5.669.968,00

Voltijdequivalenten Meer
ontwikkeld

100,00

0,00

Voltijdequivalenten Meer
ontwikkeld

100,00

374,00

26

2018
Vrouwen

Opmerkingen

Deze indicator is een optelling van de indicatoren
CO02 en CO03.

Het lijkt dat de OP aanname te pessimistisch was,
maar dit betreft nog geen vastgestelde realisaties.

NL

(1) ID

Indicator

Meeteenheid

Regiocategorie

Streefwaarde
(2023) totaal

Streefwaarde
(2023) mannen

Streefwaarde 2018 Totaal
(2023) vrouwen

2018
Mannen

2018
Vrouwen

bedrijven
F

S

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

Opmerkingen
Als alle projecten zijn vastgesteld zal de definitieve
realisatie vermoedelijk lager uitkomen, maar wel
ruim boven het OP doel.

Meer
ontwikkeld

48.600,00

0,00

Meer
ontwikkeld

48.600,00

72.845,00

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

Indicator

F
S
F
S
F

CO01
CO01
CO02
CO02
CO03

S

CO03

F

CO06

S

CO06

F

CO07

S

CO07

F
S
F

CO08
CO08
CO39

S

CO39

Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
0,00
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
40,00
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt
0,00
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt
40,00
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere financiële steun dan subsidies
0,00
ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere financiële steun dan subsidies
0,00
ontvangt
Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun
0,00
voor ondernemingen (subsidies)
Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun 4.184.968,00
voor ondernemingen (subsidies)
Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun
0,00
voor ondernemingen (niet-subsidies)
Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun
0,00
voor ondernemingen (niet-subsidies)
Productieve investering: Toename werkgelegenheid in ondersteunde bedrijven
0,00
Productieve investering: Toename werkgelegenheid in ondersteunde bedrijven
44,00
Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in
0,00
stedelijke gebieden
Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in
11.519,00
stedelijke gebieden

(1)
F
S
F
S
F
S
F
S

ID
CO01
CO01
CO02
CO02
CO03
CO03
CO06
CO06

NL

2017 Totaal

2017
Mannen

Indicator
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere financiële steun dan subsidies ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere financiële steun dan subsidies ontvangt
Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)
Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)
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2017
Vrouwen

2016 Totaal

2016
Mannen

2016
Vrouwen

0,00
24,00
0,00
24,00
0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

2.009.206,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
40,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.000,00

0,00

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

2015
Mannen

2014 Mannen

2015
Vrouwen

2014 Vrouwen

NL

(1)
F
S
F
S
F
S

ID
CO07
CO07
CO08
CO08
CO39
CO39

NL

Indicator
Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (niet-subsidies)
Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (niet-subsidies)
Productieve investering: Toename werkgelegenheid in ondersteunde bedrijven
Productieve investering: Toename werkgelegenheid in ondersteunde bedrijven
Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden
Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden

28

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

2014 Mannen

2014 Vrouwen

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit
Specifieke doelstelling

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

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

Indicator
Aantal bedrijfsvestigingen in de afgebakende GTI-gebieden

ID
9.b

Indicator
Aantal bedrijfsvestigingen in de afgebakende GTI-gebieden

NL

Meeteenheid
Bedrijfsvestigingen
2017 Totaal
150.338,00

Regiocategorie
Meer ontwikkeld
2017 Kwalitatief
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Uitgangswaarde
117.055,00
2016 Totaal
143.073,00

Referentiejaar
2013
2016 Kwalitatief

Streefwaarde voor 2023
128.761,00
2015 Totaal
135.185,00

2018 Totaal
160.517,00

2015 Kwalitatief

2018 Kwalitatief

2014 Totaal
117.055,00

Opmerkingen

2014 Kwalitatief

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit

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

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

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

Meeteenheid Regiocategorie
CLLD

uitgevoerde Projecten

CLLD

uitgevoerde Projecten

Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld

Streefwaarde (2023)
totaal
27,00

Streefwaarde (2023)
mannen

Streefwaarde (2023)
vrouwen

2018
Totaal
0,00

27,00

2018
Mannen

2018
Vrouwen

Opmerkingen

27,00

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

ID
4.b
4.b

(1)
F
S

NL

Indicator
Vanuit het CLLD uitgevoerde projecten
Vanuit het CLLD uitgevoerde projecten
ID
4.b
4.b

2017 Totaal
0,00
27,00

2017 Mannen

2017 Vrouwen

Indicator
Vanuit het CLLD uitgevoerde projecten
Vanuit het CLLD uitgevoerde projecten

2016 Totaal
0,00
27,00

2016 Mannen

2014 Totaal

2016 Vrouwen

2015 Totaal
0,00
0,00

2014 Mannen

2015 Mannen

2015 Vrouwen

2014 Vrouwen

0,00
0,00
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Prioritaire as
Investeringsprioriteit
Specifieke doelstelling

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

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

Indicator

Meeteenheid

Regiocategorie

9.1.2

Deelname in CLLD strategieën door private/publieke/maatschappelijke
actoren

CLLD

Meer
ontwikkeld

ID
9.1.2

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

NL

2017 Totaal
9,00

Uitgangswaarde

2017 Kwalitatief
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0,00

2016 Totaal
9,00

Referentiejaar

Streefwaarde
2023

2014

2016 Kwalitatief

voor
10,00

2015 Totaal
0,00

2018
Totaal
9,00

2015 Kwalitatief

2018
Kwalitatief

2014 Totaal
0,00

Opmerkingen

2014 Kwalitatief

NL

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

5 - Technische Bijstand

(1) ID Indicator

Meeteenheid

F
S

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

ICT systeem
ICT systeem

F

7,00

10,00

7,00

10,00

F
S
F
S
F
S
F
S

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

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

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

F
S
F
S

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

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

4,00
4,00
4,00
4,00

S

Jaarverslagen
Jaarverslagen
Publieksevenementen
Publieksevenementen

Regiocategorie

Verslagen
Verslagen
Evenementen
Evenementen

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

Streefwaarde (2023)
vrouwen

2018
Totaal
1,00
1,00

2018
Mannen

2018
Vrouwen

Opmerkingen

De Europa kijkdagen rond de
dag van Europa

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

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

NL

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

2017 Totaal 2017 Mannen
0,00
1,00
0,00
9,00
0,00
30,00
0,00
1,00
0,00
1,00
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2017 Vrouwen

2016 Totaal 2016 Mannen
0,00
1,00
0,00
6,00
0,00
30,00
0,00
1,00
0,00
1,00

2016 Vrouwen

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

2015 Vrouwen

NL

(1)
F
S
F
S
F
S

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

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

NL

Indicator
Website
Website
Jaarverslagen
Jaarverslagen
Publieksevenementen
Publieksevenementen
ID
5.a
5.a
5.b
5.b
5.c
5.c
5.d
5.d
5.e
5.e
5.f
5.f
5.g
5.g
5.h
5.h

2017 Totaal 2017 Mannen
0,00
1,00
0,00
3,00
0,00
3,00

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

2017 Vrouwen

2016 Totaal 2016 Mannen
0,00
1,00
0,00
2,00
0,00
2,00

2016 Vrouwen

2014 Totaal

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

2014 Mannen

2015 Vrouwen

2014 Vrouwen

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

Aantal ondernemingen ondersteund door OP zonder meervoudige
ondersteuning
CO01 - Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
2
CO02 - Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt
2
CO03 - Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere financiële steun dan
0
subsidies ontvangt
CO04 - Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun
0
ontvangt

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

Soort
indicator
O

ID

Indicator

1

F

F101

1

I

KIS1

2

F

F102

2

I

KIS2

2

O

2.c

2

O

2.g

3

F

F103

3

I

KIS3

3

O

3.a

4

O

CO39

4

F

F103

4

I

KIS4

CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt

Meeteenheid

Fonds Regiocategorie

Enterprises

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

2,00
3,00
4.548.742,00
15,00
3,00
1.142,00
6.637.797,00
19,00

Meeteenheid

Fonds

Regiocategorie

Enterprises

EFRO

1

F

F101

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

Euro

EFRO

1

I

KIS1

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

Ondernemingen

EFRO

2

F

F102

I

KIS2

2

O

2.c

Gecertificeerde totale subsidiabele kosten in de toepassing van hernieuwbare energie en energie efficiëntie in bestaande bouw (4a Euro
en 4c)
Aantal acties gericht op procesondersteuning, vraagbundeling en business case ontwikkeling voor hernieuwbare energie in gestarte Acties
projecten
Aantal acties gericht op procesondersteuning, vraagbundeling en business case ontwikkeling voor hernieuwbare energie
Acties

EFRO

2

2

O

2.g

Aantal stimuleringsprojecten gericht op energie efficiëntie

Stimuleringsprojecten

EFRO

3

F

F103

Gecertificeerde totale subsidiabele kosten.

Euro

EFRO

3

I

KIS3

3

O

3.a

4

O

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

4

F

F103

Gecertificeerde totale subsidiabele kosten.

Euro

EFRO

4

I

KIS4

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

Ondernemeingen

EFRO

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

NL
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2018 Jaartotaal
vrouwen

8,00

CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt

Indicator
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
Gecertificeerde totale subsidiabele kosten voor het versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie.
Productieve in-vestering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt bij gestarte projecten.
Gecertificeerde totale subsidiabele kosten in de toepassing van hernieuwbare energie en energie efficiëntie in bestaande bouw (4a en 4c)

2018 Jaartotaal
mannen

479,00

ID

ID
CO01
F101
KIS1
F102

2018
Jaartotaal

15.354.207,00

Soort
indicator
O

Soort indicator
O
F
I
F

2018 Cumulatief
vrouwen

56.463.819,43

Prioritaire
as
1

Prioritaire as
1
1
1
2

Indicator

2018 Cumulatief 2018 Cumulatief
totaal
mannen
70,00

EFRO
EFRO

2017 Cumulatief
totaal
0,00

2016 Cumulatief
totaal
0,00

2015 Cumulatief
Opmerkingen
totaal
0,00

54.475.423,71

0,00

0,00

1.006,00

0,00

0,00

6.675.030,91

0,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.225.080,48

0,00

0,00

13,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

711.063,35

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

Meeteenheid
Enterprises
Euro
Ondernemingen
Euro

Fonds
EFRO
EFRO
EFRO
EFRO

Regiocategorie
Meer ontwikkeld
Meer ontwikkeld
Meer ontwikkeld
Meer ontwikkeld

2014 Cumulatief totaal
0,00
0,00
0,00

NL

Prioritaire as
2
2
2
3
3
3
4
4
4

Soort indicator
I
O
O
F
I
O
O
F
I

Soort
Prioritaire indicator
as
1
O

ID

1

F

F101

1

I

KIS1

2

F

F102

2

I

KIS2

2

O

2.c

2

O

2.g

3

F

F103

3

I

KIS3

3

O

3.a

4

O

CO39

4

F

F103

4

I

KIS4

NL

ID
KIS2
2.c
2.g
F103
KIS3
3.a
CO39
F103
KIS4

Indicator
Aantal acties gericht op procesondersteuning, vraagbundeling en business case ontwikkeling voor hernieuwbare energie in gestarte projecten
Aantal acties gericht op procesondersteuning, vraagbundeling en business case ontwikkeling voor hernieuwbare energie
Aantal stimuleringsprojecten gericht op energie efficiëntie
Gecertificeerde totale subsidiabele kosten.
Aantal samenwerkingsverbanden gericht op het verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt, tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven en/of overheid bij gestarte projecten.
Aantal samenwerkingsverbanden gericht op het verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt, tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven en/of overheid.
Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden
Gecertificeerde totale subsidiabele kosten.
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt bij gestarte projecten.

Indicator

Meeteenheid

CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt

Fonds Regiocategorie

Enterprises

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

36

Mijlpaal voor
2018: totaal
56
48.510.182
337
14.321.811

Mijlpaal voor
2018: mannen

Meeteenheid
Acties
Acties
Stimuleringsprojecten
Euro
Samenwerkingsverbanden
Samenwerkingsverbanden
Square metres
Euro
Ondernemeingen

Mijlpaal voor
2018: vrouwen

Fonds
EFRO
EFRO
EFRO
EFRO
EFRO
EFRO
EFRO
EFRO
EFRO

Uiteindelijk streefdoel
(2023): totaal

1.124,00
91.127.587,00
21,00
21,00
163,00
27.319.294,00

4

13,00

1

13,00

2.430
6.146.926
16

Uiteindelijk streefdoel
(2023): vrouwen

308.663.190,00

2

4.293.560

Uiteindelijk streefdoel
(2023): mannen

2014 Cumulatief totaal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.124,00

6

5

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

48.600,00
39.111.988,00
39,00

NL

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

Fonds

Regiocategorie

Berekeningsgrondslag

Totaal fonds

1

EFRO

Totaal

2

EFRO

3

EFRO

4

EFRO

5

EFRO

Totaal

EFRO

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

Algemeen
totaal

NL

Cofinancieringspercentage

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

Deel van de
totale
toewijzing
besteed aan de
geselecteerde
concrete acties

308.663.190,00

36,71%

292.618.010,28

94,80%

Totaal

91.127.587,00

40,00%

85.450.800,41

Totaal

27.319.294,00

50,00%

Totaal

39.111.988,00

Totaal

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

177.545.906,87

105.646.399,13

34,23%

60

Totale door de
begunstigden
gedane en
uiterlijk op
31.12.2018
betaalde en aan
de Commissie
gecertificeerde
subsidiabele
uitgaven
56.463.819,43

93,77%

37.968.668,88

19.092.208,04

20,95%

12

15.354.207,00

25.753.808,44

94,27%

20.409.893,36

6.544.631,20

23,96%

12

4.548.742,00

50,00%

29.009.188,98

74,17%

19.084.684,53

7.712.202,30

19,72%

7

6.637.797,00

15.247.054,00

50,00%

15.187.764,00

99,61%

15.187.764,00

3.651.153,78

23,95%

1

481.469.113,00

39,58%

448.019.572,11

93,05%

270.196.917,64

142.646.594,45

29,63%

92

83.004.565,43

481.469.113,00

39,58%

448.019.572,11

93,05%

270.196.917,64

142.646.594,45

29,63%

92

83.004.565,43

37

Publieke
subsidiabele
kosten van de
operaties die
voor steun zijn
geselecteerd

NL

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

Kenmerken van de
uitgaven
Fonds Regiocategorie

Steunverleningsgebied

Financieringsvorm

Territoriale
dimensie

Territoriale
uitvoeringsmechanismen

Dimensie
thematische
doelstelling

1

EFRO

056

01

01

07

1

EFRO

056

01

01

1

EFRO

056

01

01

1

EFRO

056

01

1

EFRO

056

01

1

EFRO

058

1

EFRO

058

1

EFRO

1

EFRO

1

EFRO

1

EFRO

1

EFRO

1

EFRO

1

EFRO

1

EFRO

1

EFRO

1

EFRO

1

EFRO

1

EFRO

1

EFRO

1

EFRO

1

EFRO

1

EFRO

1

EFRO

1

EFRO

1

EFRO

1

EFRO

1

EFRO

1

EFRO

NL

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

Indeling dimensies

Financiële gegevens
Economische
dimensie

Dimensie
plaats van
uitvoering

Totale subsidiabele uitgaven die
door de begunstigden bij de
beheersautoriteit zijn
gedeclareerd
561.085,15

Aantal
geselecteerde
concrete
acties
1

01

03

NL23

07

01

05

NL32

994.923,00

07

01

11

NL32

2.661.775,00

492.025,60

0,00

1

1.829.076,30

1.626.850,02

1

01

07

01

12

NL33

618.544,00

01

07

01

13

NL32

860.175,00

247.417,60

556.274,30

1

515.735,00

1.144.534,96

1

01

01

07

01

01

NL32

01

01

07

01

03

NL33

5.783.127,88

3.582.617,62

2.510.890,89

2

2.457.848,00

2.221.063,00

231.183,94

1

058

01

01

07

01

08

NL32

5.000.000,00

2.623.750,00

2.417.603,74

1

058

01

01

07

01

058

01

01

07

01

12

NL33

3.750.000,00

2.891.513,00

0,00

1

20

NL23

3.815.763,00

2.346.894,99

221.625,33

1

058

01

01

07

058

01

01

07

01

20

NL31

1.694.866,00

919.251,00

736.464,94

2

01

20

NL32

1.838.335,66

735.334,66

553.386,50

1

058

01

01

058

01

01

07

01

20

NL33

533.370,00

275.115,00

429.363,92

1

07

01

22

NL31

3.697.811,00

1.734.999,97

1.544.712,91

1

058

01

01

07

01

22

NL32

2.520.000,00

1.290.000,00

0,00

1

058
060

01

01

07

01

22

NL33

6.763.625,00

2.755.449,80

6.209.372,84

2

01

01

07

01

06

NL33

3.730.455,27

2.547.427,00

3.139.901,55

2

060

01

01

07

01

07

NL23

5.950.000,00

3.023.659,00

5.474.092,91

1

060

01

01

07

01

11

NL32

6.883.101,00

4.723.176,19

6.897.954,02

3

060

01

01

07

01

12

NL33

2.617.848,00

1.695.635,00

2.145.980,12

1

060

01

01

07

01

13

NL23

2.215.901,00

966.360,00

0,00

1

060

01

01

07

01

19

NL32

2.221.700,00

1.739.155,00

1.546.832,23

1

060

01

01

07

01

20

NL31

4.699.920,00

2.083.896,00

862.244,52

1

060

01

01

07

01

20

NL32

31.083.942,00

19.317.949,98

5.104.017,94

3

060

01

01

07

01

20

NL33

4.321.800,00

2.481.754,00

3.457.789,44

1

060

01

01

07

01

24

NL33

8.348.673,00

6.064.552,00

3.715.752,79

1

061

01

01

07

01

03

NL23

5.343.728,36

2.807.830,35

0,00

1

062

01

01

01

01

13

NL33

4.315.335,00

2.827.006,00

16.525,23

1

062

01

01

01

01

20

NL326

2.250.118,00

900.047,60

308.415,79

2

38

Secundair
thema
ESF

Totale subsidiabele kosten
van de concrete acties die
voor steun zijn
geselecteerd
1.581.795,00

Publieke subsidiabele
kosten van de concrete
acties die voor steun zijn
geselecteerd
790.897,00

NL

Prioritaire
as

Kenmerken van de
uitgaven
Fonds Regiocategorie

1

EFRO

1

EFRO

1

EFRO

1

EFRO

1

EFRO

1

EFRO

1

EFRO

1

EFRO

1

EFRO

1

EFRO

1

EFRO

1

EFRO

1

EFRO

1

EFRO

1

EFRO

1

EFRO

1

EFRO

1

EFRO

1

EFRO

1

EFRO

2

EFRO

2

EFRO

2

EFRO

2

EFRO

2

EFRO

2

EFRO

2

EFRO

2

EFRO

2

EFRO

2

EFRO

2

EFRO

NL

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

Indeling dimensies

Financiële gegevens

Steunverleningsgebied

Financieringsvorm

Territoriale
dimensie

Territoriale
uitvoeringsmechanismen

Dimensie
thematische
doelstelling

062

01

01

07

062

01

01

062

01

062

01

062
062

Economische
dimensie

Dimensie
plaats van
uitvoering

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

Aantal
geselecteerde
concrete
acties

01

01

NL32

3.673.690,00

2.765.629,96

2.966.211,39

1

07

01

06

NL33

2.874.792,00

1.721.269,41

3.206.231,62

1

01

07

01

09

01

07

01

11

NL33

7.498.700,00

2.644.556,00

5.143.130,53

1

NL33

3.967.839,00

3.903.839,00

2.204.719,88

1

01

01

07

01

01

01

07

01

12

NL33

4.907.560,00

2.303.750,49

5.058.865,33

1

13

NL32

6.201.265,00

3.509.018,00

0,00

2

062

01

01

07

063

01

01

07

01

24

NL33

12.639.587,00

7.262.362,00

0,00

1

01

02

NL32

1.921.870,00

1.316.738,01

1.279.875,71

1

064

01

01

01

01

08

NL33

4.205.452,00

1.682.180,80

0,00

1

064

01

064

01

01

01

01

20

NL31

1.811.643,00

724.657,00

443.527,77

1

01

01

01

22

NL326

768.918,65

307.567,46

0,00

1

064
064

01

01

07

01

03

NL23

2.910.203,00

1.295.738,82

1.534.146,36

1

01

01

07

01

09

NL32

1.048.256,00

514.476,80

786.217,70

1

064

01

01

07

01

20

NL31

4.280.000,00

2.063.200,00

0,00

1

064

01

01

07

01

20

NL32

1.797.597,46

719.038,46

0,00

1

064

01

01

07

01

22

NL33

1.002.611,00

551.933,00

152.111,71

1

064

03

01

07

01

24

NL23

13.333.333,00

13.333.333,00

3.333.333,25

1

064

03

01

07

01

24

NL32

12.500.000,00

8.750.000,00

3.125.000,00

1

064

03

01

07

01

24

NL33

73.140.000,00

43.300.000,00

22.989.556,00

2

067

01

01

07

01

13

NL32

3.580.213,00

2.447.030,00

2.010.615,90

1

010

01

01

07

04

10

NL23

3.101.245,00

2.046.122,00

88.386,14

1

010

01

01

07

04

22

NL32

2.006.113,00

802.445,00

760.580,71

1

011

01

01

01

04

09

NL326

7.819.479,00

3.127.790,00

1.261.334,63

1

012

01

01

01

04

10

NL23

22.463.360,00

5.300.000,00

0,00

1

012

01

01

07

04

10

NL32

3.215.000,00

1.303.500,00

2.758.278,79

1

012

01

01

07

04

11

NL32

2.233.000,00

1.451.450,00

1.631.341,09

1

012

04

01

07

04

10

NL33

15.125.000,00

7.050.000,00

3.781.250,00

1

013

01

01

07

04

10

NL32

851.149,70

340.459,88

2.075.771,28

1

013

04

01

01

04

10

NL339

5.066.638,00

2.533.319,00

1.266.659,50

1

013

04

01

07

04

10

NL33

12.724.958,00

5.089.983,00

3.181.239,50

1

014

04

01

07

04

10

NL33

8.000.000,00

8.000.000,00

2.000.000,00

1

39

Secundair
thema
ESF

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

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

NL

Prioritaire
as

Kenmerken van de
uitgaven
Fonds Regiocategorie

Steunverleningsgebied

Financieringsvorm

Territoriale
dimensie

Territoriale
uitvoeringsmechanismen

Dimensie
thematische
doelstelling

2

EFRO

068

01

01

07

3

EFRO

063

01

01

01

3

EFRO

063

01

01

3

EFRO

063

01

01

3

EFRO

063

01

3

EFRO

063

01

3

EFRO

063

3

EFRO

4

EFRO

4

EFRO

4

EFRO

4

EFRO

4

EFRO

4

EFRO

4

EFRO

5

EFRO

NL

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

Indeling dimensies

Financiële gegevens
Economische
dimensie

Dimensie
plaats van
uitvoering

Totale subsidiabele kosten
van de concrete acties die
voor steun zijn
geselecteerd
2.844.857,71

Publieke subsidiabele
kosten van de concrete
acties die voor steun zijn
geselecteerd
923.600,00

Totale subsidiabele uitgaven die
door de begunstigden bij de
beheersautoriteit zijn
gedeclareerd
287.366,40

Aantal
geselecteerde
concrete
acties
1

04

08

NL32

08

07

NL339

1.399.650,00

793.860,00

475.236,48

1

01

08

08

NL332

01

08

19

NL310

930.888,00

465.444,00

1.020.960,95

1

2.619.483,00

2.497.746,00

1.196.612,85

2

01

01

08

19

NL326

01

01

08

19

NL332

11.275.667,00

8.362.115,50

2.059.986,97

3

2.014.582,30

1.328.681,15

240.086,85

2

01

01

01

08

19

NL339

5.631.212,62

5.570.076,43

1.282.546,75

1

063

01

01

01

08

072

01

01

01

09

24

NL339

1.882.325,52

1.391.970,28

269.200,35

2

17

NL326

2.024.901,43

1.512.450,71

0,00

1

072

01

01

01

072

02

01

01

09

23

NL310

3.288.484,67

1.247.107,33

293.931,91

1

09

08

NL332

7.200.000,00

7.200.000,00

1.800.000,00

1

072

02

01

01

09

20

NL326

3.562.222,00

2.025.897,50

1.922.924,94

1

072

04

073

01

01

01

09

24

NL339

11.399.936,00

5.699.968,00

2.849.984,00

1

01

01

09

23

NL326

671.376,88

536.992,99

442.681,75

1

097
121

01

01

06

09

21

NL332

862.268,00

862.268,00

402.679,70

1

01

01

07

24

NL339

15.187.764,00

15.187.764,00

3.651.153,78

1

40

Secundair
thema
ESF

NL

Tabel 8: Het gebruik van kruisfinanciering
1
Het
gebruik
kruisfinanciering

2
van Prioritaire
as

Kosten die in aanmerking
komen voor steun in het
kader van het ESF, maar
waarvoor
steun
wordt
verleend vanuit het EFRO
Kosten die in aanmerking
komen voor steun in het
kader van het ESF, maar
waarvoor
steun
wordt
verleend vanuit het EFRO
Kosten die in aanmerking
komen voor steun in het
kader van het ESF, maar
waarvoor
steun
wordt
verleend vanuit het EFRO
Kosten die in aanmerking
komen voor steun in het
kader van het ESF, maar
waarvoor
steun
wordt
verleend vanuit het EFRO
Kosten die in aanmerking
komen voor steun in het
kader van het ESF, maar
waarvoor
steun
wordt
verleend vanuit het EFRO
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1

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

2

0,00

0,00

3

0,00

0,00

4

0,00

0,00

5

0,00

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

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

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

0,00

NL

Tabel 9: Kosten van concrete acties die buiten het programmagebied worden uitgevoerd (het EFRO en het Cohesiefonds uit hoofde van de
doelstelling "Investeringen voor groei en werkgelegenheid")
1
2
Prioritaire Het bedrag aan EU-steun dat
as
naar verwachting zal worden
gebruikt voor concrete acties
die op basis van geselecteerde
concrete acties buiten het
programmagebied
worden
uitgevoerd (EUR)
1
2
3
4
5

NL

3
Als percentage van de EUsteun 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)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4
Het bedrag aan EU-steun dat voor
concrete acties die buiten het
programmagebied
worden
uitgevoerd is gebruikt op basis van
subsidiabele, door de begunstigde
bij
de
managementautoriteit
gedeclareerde uitgaven (EUR)

5
Als percentage van de EUsteun 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)

0,00
0,00
0,00
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)

NL

Aandeel van de totale financiële toewijzing
(bijdrage van de Unie en nationale bijdrage)
aan het ESF-programma of het ESF-deel van
een programma dat door meerdere fondsen
gefinancierd wordt (%) (1/totale financiële
toewijzing (Uniebijdrage en nationale
bijdrage) aan het ESF-programma of het ESFdeel van een programma dat door meerdere
fondsen gefinancierd wordt*100)
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Subsidiabele uitgaven die
buiten de EU zijn gedaan
en door de begunstigde zijn
gedeclareerd bij de
beheersautoriteit (EUR)

Aandeel van de totale financiële toewijzing
(bijdrage van de Unie en nationale bijdrage)
aan het ESF-programma of het ESF-deel van
een programma dat door meerdere fondsen
gefinancierd wordt (%) (3/totale financiële
toewijzing (Uniebijdrage en nationale
bijdrage) aan het ESF-programma of het ESFdeel van een programma dat door meerdere
fondsen gefinancierd wordt*100)
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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
Evaluatie prioriteit Innovatie
Deze evaluatie zoomt in op twee hoofdvragen:
1. Slagen de MA’s erin die projecten te selecteren die in potentie bijdragen aan de twee gezamenlijke
doelstellingen van de in uitvoering genomen programma’s?
Het antwoord hierop is bevestigend. Er is dominantie van projecten gericht op kennis en
innovatieconsortia. De unieke positie van EFRO in het financieringslandschap wordt bevestigd. Het
selectieproces werkt goed en de juiste projecten worden geselecteerd. Voor Kennistransferclusters en
individuele ontwikkeltrajecten is de aansluiting met de overkoepelende programmadoelstellingen minder
duidelijk, mede vanwege alternatieve financieringsopties. Er is ruimte om hogere ambities na te streven
dan uitsluitend impact op regionale schaal. De deskundigencommissie (DC) functioneert als cruciale
poortwachter. Het pitchen van een projectvoorstel bij de DC zoals in Kansen voor West is een voorbeeld
voor de andere landsdelen. Kwaliteit van aanvragen is sterk gestegen, met name business cases. Hierin
heeft de DC een belangrijke rol gespeeld. Er wordt gewezen op het risico voor opdrogen van de
projectenpijplijn, o.a. door (on)bekendheid en imago van EFRO, drempelvrees bij het MKB en de
aanwezigheid van inhoudelijke en geografische kaders die samenstellen van consortia bemoeilijken.
1. Werkt de interventielogica die aan het programma ten grondslag ligt t.a.v. de twee gezamenlijke
doelstellingen?
In het aanvraagproces blijkt dat hoe intensiever de samenwerking is, hoe beter het project scoort op de
verschillende uitkomstfactoren (projectsucces, economische impact en samenwerkingsimpact). De
aanwezigheid van open communicatie en wederzijds vertrouwen tussen de partners is een belangrijke
voorspeller van projectsucces. Denk daarbij aan het belang om duidelijke contractuele afspraken tussen de
partners te maken met een goede opvolging door een formele stuurgroep, structuren om valorisatie te
stimuleren (living lab, IP-infrastructuur) en het aansturen van het project op het behalen van concrete
resultaten. Pijnpunt is de administratieve overlast in aanvraag en uitvoeringsproces (de tijd die het kost om
aan de verplichtingen te voldoen, de tijd die daarmee weglekt voor inhoudelijk werk en het beeld dat de
administratieve invulling niet aansluit bij de leefwereld van het MKB). De onderzoekers schetsen de
belangrijkste lessen die de vier Nederlandse OP’s van elkaar én van de evaluatie kunnen leren in termen
van werking van de interventielogica en effectiviteit van het instrumentarium. Samengevat in de slagzin
Streng, Ambitieus en Wederzijds Vertrouwen. Ze pleiten voor het handhaven van een streng
selectieproces waarbij alleen aanvragen die echt passen en van hoge kwaliteit zijn worden gefinancierd.
Evaluatie prioriteit Koolstofarme economie
Het primaire doel van de evaluatie is: ‘het in kaart brengen van de leereffecten’ die mede het OP 2020+
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kunnen vormgeven.
De belangstelling voor de prioriteit is beperkt. Relatief weinig initiatieven weten hun weg te vinden naar
het programma. Verschillende factoren spelen een rol in de huidige procesgang zoals de concurrentie van
meer toegankelijke subsidies, de complexiteit rondom het programma, negatieve beeldvorming ten
opzichte van het programma, de samenstelling van de deskundigencommissie (DC), de
beoordelingssystematiek en de rolverdeling tussen de DC en de steunpunten. Uit de kwalitatieve analyse
zijn leereffecten voortgekomen die essentieel zijn bij het vormgeven van het nieuwe OP. De
aanbevelingen zijn uitgewerkt in korte en lange termijn leereffecten. Binnen de huidige
programmaperiode kan worden geïnvesteerd in een betere toegankelijkheid van het programma, zoals het
verbeteren van de communicatie, maar ook het verduidelijken van de richtlijnen voor de beoordeling van
de projecten. Ook zou een gerichtere marktanalyse bijdragen aan meer maatwerk. Voor de langere termijn
denken we vooral aan het ter beschikking stellen van specifieke ontwikkelcapaciteit en het helderder
communiceren van de programmacriteria.
In hoofdstuk 12.1 is het vervolg dat aan de bevindingen van beide tussenevaluaties is gegeven
omschreven.

NL

45

NL

Naam

Fonds

Vanaf
maand

Vanaf
jaar

Tot en
met
maand

Tussentijdse evaluatie
Kansen voor West II
Prioritaire as
Koolstofarme economie

EFRO

1

2014

8

Tot
en
met
jaar
2018

Soort
evaluatie

Thematische
doelstelling

Onderwerp

Bevindingen

Proces

04

Het bureau ERAC heeft de
evaluatie uitgevoerd. Het KvW
evaluatieplan beschrijft de
hoofdvraag als: ‘In hoeverre is de
verstrekking van EFRO-middelen
doeltreffend, doelmatig en effectief,
o.b.v. het gestelde in het OP?’ Omdat
ten tijde van de evaluatie slechts
twaalf aanvragen waren gehonoreerd,
is er met de MA overeengekomen dat
het primaire doel van de evaluatie is:
‘het in kaart brengen van de
leereffecten’. Leereffecten die mede
het OP kunnen vormgeven voor de
periode 2021-2027.

Belangstelling voor de prioriteit is beperkt
met relatief weinig initiatieven. Factoren die
een rol spelen zijn concurrentie van meer
toegankelijke subsidies, complexiteit rondom
het programma, negatieve beeldvorming t.a.v.
de complexiteit van EFRO, samenstelling DC,
beoordelingssystematiek en rolverdeling
tussen DC en steunpunten. Leereffecten zijn
essentieel bij het vormgeven van het nieuwe
OP. In huidige programma kan worden
geïnvesteerd in een betere toegankelijkheid,
zoals het verbeteren van de communicatie en
verduidelijken van de richtlijnen voor
projectbeoordeling. Een gerichtere
marktanalyse draagt bij aan meer maatwerk.
Voor de langere termijn het ter beschikking
stellen van ontwikkelcapaciteit en helderder
communiceren van de programmacriteria.
Het Comité van Toezicht adviseert de
onderstaande aanbevelingen over te nemen.
 Marktanalyse subsidielandschap middelen en doelgroep – t.b.v. laatste
openstellingen en 2020+.
 Overweeg ontwikkelcapaciteit als
thema. Wenselijk een deel van het
budget te bestemmen voor procesgeld
en toeleiding naar kapitaal.
Koolstofarme economie actiever
uitdragen.
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 Duidelijker OP-tekst met meer
voorbeelden van gewenste projecten.
 Voldoende deskundigen (eventueel in
een flexibele schil).
Tussentijdse Evaluatie
Kennisontwikkeling en
Innovatie binnen
Operationeel
Programma EFRO
2014-2020

EFRO

1

2014

9

2018

Gemengd

01

De tussentijdse evaluatie is namens
de vier MA’s in Nederland door de
RUG uitgevoerd. Het rapport zoomt
in op twee hoofdvragen:
1. Slagen de Management
Autoriteiten erin die
projecten te selecteren die in
potentie bijdragen aan de
twee gezamenlijke
doelstellingen van de in
uitvoering genomen
programma’s?
2. Werkt de interventielogica die
aan het programma ten
grondslag ligt ten aanzien
van de twee gezamenlijke
doelstellingen?

1. Worden projecten geselecteerd die
bijdragen aan de doelstellingen?
Antwoord is bevestigend, dominantie
van projecten gericht op kennis en
innovatieconsortia. Unieke positie
EFRO wordt bevestigd. Selectieproces
werkt goed met juiste projecten. Voor
Kennistransferclusters en individuele
ontwikkeltrajecten is de
aansluiting minder duidelijk door
alternatieve financieringsopties.
Ruimte voor hogere ambities dan
uitsluitend regionale schaal. DC
functioneert als cruciale poortwachter.
Pitchen van een projectvoorstel is
voorbeeld voor andere landsdelen.
Kwaliteit van aanvragen is sterk
gestegen, m.n. business cases. Risico
voor opdrogen projectpijplijn door
(on)bekendheid en imago EFRO,
drempelvrees bij MKB en
inhoudelijke en geografische
kaders.Werkt interventielogica t.a.v.
de doelstellingen?
2. Werkt de interventielogica?
Hoe intensiever de samenwerking, hoe
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beter het project scoort. Open
communicatie en wederzijds
vertrouwen is belangrijke voorspeller
van projectsucces. Pijnpunt is
administratieve overlast in aanvraagen uitvoering. Belangrijkste lessen
zijn: Streng, Ambitieus en Wederzijds
Vertrouwen. Bepleit wordt het
handhaven van een streng
selectieproces.
Comité van Toezicht adviseert in de
voorbereiding van het OP 2020+ het
volgende mee te nemen:
 Opnemen van 1 regeling per
call vallend binnen de AGVV.
(simpeler staatssteun toets).
 Beoordeling van passendheid binnen
beleid en OP door MA.
 Minimale score bij projectbeoordeling
voorkomt te veel herindieningen.
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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
In 2018 is een wijziging van het Operationeel Programma West Nederland 2014-2020 uitgevoerd. Dit was
nodig omdat uit de monitoring van de voortgang bleek dat de uitvoering van het programma voorspoedig
gaat, maar op enkele punten anders verliep dan in het OP beschreven. Hierdoor kon een enigszins
vertekend beeld van de uitvoering ontstaan. De aannames voor de indicatoren van het OP destijds, waren
gebaseerd op ervaring met eerdere programma’s, met een projectie naar de toekomst en passend bij de
economische situatie van 2013. Het bleek dat het programma zich enigszins anders ontwikkelt, een
normale evolutie gezien de vraaggerichtheid van het programma en de gewijzigde economische
omstandigheden en de onbekendheid destijds met nieuwe type interventies. Bij de aanpassing bleven de
interventielogica en doelstellingen van het programma onverkort overeind en ongewijzigd. De
aanpassingen waren het gevolg van een andere verhouding tussen de verschillende vooraf verwachte
interventies. Ze betreffen de output, resultaat en prestatie-indicatoren. Ook is de financiële tabel
gewijzigd, met een verschuiving van €2 miljoen EFRO van prioriteit 4 Vestigingsklimaat naar prioriteit 3
Mismatch Arbeidsmarkt, omdat door ontwikkelingen op vastgoedmarkt de inzet in het vestigingsklimaat
minder opportuun is een versterkte inzet op de mismatch op de arbeidsmarkt nodig. De aanpassingen
werden op 18 mei 2018 door het Comité van Toezicht geaccordeerd. Op 15 november 2018 heeft de EC
de aanvraag geaccordeerd.
Helaas zijn in 2018 niet alle verplichte prestatie-indicatoren behaald. Wel zal zonder twijfel het geplande
eindresultaat in 2023 worden behaald. Om deze reden zijn dan ook geen bijzondere maatregelen genomen.
In navolging van de verordening zal een verschuiving van middelen in het OP in de tweede helft van 2019
plaatsvinden. (Zie verder onder 17).
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b) Een beoordeling of de vorderingen die zijn gemaakt in de richting van de doelstellingen voldoende zijn
om deze doelstellingen te bereiken, met vermelding van eventuele genomen of geplande corrigerende
maatregelen, voor zover van toepassing.
Hier niet ingevuld, wordt onder 11.1 omschreven.

NL

50

NL

7.

PUBLIEKSSAMENVATTING

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

VERSLAG INZAKE DE UITVOERING VAN FINANCIERINGSINSTRUMENTEN

I. Vaststelling van het programma en van de prioriteit of maatregel op grond waarvan de steun
uit het ESI-fonds wordt verleend (artikel 46, lid 2, onder a), van Verordening (EU)
nr. 1303/2013)
1. Prioritaire assen of maatregelen ter ondersteuning van het financieringsinstrument, inclusief
dakfonds, uit hoofde van het ESI-fondsprogramma
1.1. Prioritaire as ter ondersteuning van het financieringsinstrument 1 - Versterken van
krachtens het ESI-fondsprogramma
onderzoek, technologische
ontwikkeling en innovatie
2. Naam van het (de) ESI-fonds(en) ter ondersteuning van het EFRO
financieringsinstrument in het kader van de prioritaire as of maatregel
3. Thematische doelstelling(en) als bedoeld in artikel 9, eerste alinea, 01 - Versterking van
van
Verordening
(EU)
nr. 1303/2013
die
door
het onderzoek, technologische
financieringsinstrument wordt/worden ondersteund
ontwikkeling en innovatie
3.1. Bedrag uit ESI-fondsen dat in financieringsovereenkomsten van de
14.300.000,00
in veld 3 gekozen thematische doelstelling is vastgelegd (facultatief)
4. andere ESI-fondsprogramma's die een bijdrage aan het financieringsinstrument leveren
4.1. CCI-nummer van elk ander ESI-fondsprogramma dat bijdragen aan
het financieringsinstrument levert
30. Datum van voltooiing van de ex-antebeoordeling
21-mei-2015
31. Selectie van de instanties die financieringsinstrumenten uitvoeren
31.1. Is de selectie- of aanwijzingsprocedure reeds van start gegaan
Ja
II. Beschrijving van het financieringsinstrument en de uitvoeringsregelingen (artikel 46, lid 2,
onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
5. Naam van het financieringsinstrument
IQe: Fondsuitbreiding
InnovationQuarter fonds
6. Officieel adres/vestigingsplaats van het financieringsinstrument Prinses Margrietplantsoen
(naam van het land en de stad)
32, 2595 BR Den Haag
7. Uitvoeringsregelingen
7.1. Op EU-niveau ingestelde financieringsinstrumenten onder direct of
indirect beheer van de Commissie, als bedoeld in artikel 38, lid 1,
onder a), van Verordening (EU) nr. 1303/2013, dat met bijdragen uit
ESI-fondsprogramma's wordt ondersteund
7.1.1. Naam van het financieringsinstrument op EU-niveau
7.2. Op nationaal, regionaal, transnationaal of grensoverschrijdend Investering in het kapitaal
niveau ingesteld financieringsinstrument, beheerd door of onder van bestaande
verantwoordelijkheid van de managementautoriteit, als bedoeld in rechtspersonen of nieuw
artikel 38, lid 1, onder b), dat met bijdragen uit een ESI- opgerichte rechtspersonen
fondsprogramma wordt ondersteund overeenkomstig artikel 38, lid 4,
onder a), b), c) en d), van Verordening (EU) nr. 1303/2013
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
Maatwerk
financieringsinstrumenten die voldoen aan standaardbepalingen en
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-voorwaarden d.w.z. "kant-en-klare instrumenten"
9. Soort product dat door het financieringsinstrument wordt geleverd: leningen, microleningen,
garanties, investeringen in de vorm van aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal, ander
financieel product of andere steun in combinatie met het financieringsinstrument krachtens
artikel 37, lid 7, van Verordening (EU) nr. 1303/2013
9.0.1. Leningen (≥ 25 000 EUR)
Ja
9.0.2. Microleningen (< 25 000 EUR en verstrekt aan microNee
ondernemingen) volgens SEC/2011/1134 definitief
9.0.3. Garanties
Nee
9.0.4. Aandelenkapitaal
Nee
9.0.5. Quasiaandelenkapitaal
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 Afzonderlijk financieel
6, en artikel 39 bis, lid 5, onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 geheel
(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
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 Een publiek- of
bis, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1303/2013: bestaande of nieuw privaatrechtelijke instantie
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)
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 Prinses Margrietplantsoen
die het financieringsinstrument uitvoert
32, 2595BR Den Haag
12. Procedure voor de selectie van de instantie die het Interne gunning
financieringsinstrument uitvoert: gunning van een overheidsopdracht;
andere procedure
12.1. Beschrijving van de andere procedure voor de selectie van de
instantie die het financieringsinstrument uitvoert
13. Datum van ondertekening van de financieringsovereenkomst met de
17-jan-2017
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instantie die het financieringsinstrument uitvoert
IV. Naar prioriteit of maatregel uitgesplitst totaalbedrag aan programmabijdragen dat aan het
financieringsinstrument is betaald en gemaakte beheerskosten of betaalde beheersvergoedingen
(artikel 46, lid 2, onder d) en e), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
14.
Totaalbedrag
aan
programmabijdragen
dat
in
de
51.140.000,00
financieringsovereenkomst is vastgelegd (in EUR)
14.1. waarvan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR)
14.300.000,00
14.1.1. waarvan EFRO (in EUR) (facultatief)
14.300.000,00
14.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR) (facultatief)
0,00
14.1.3. waarvan ESF (in EUR) (facultatief)
0,00
14.1.4. waarvan Elfpo (in EUR) (facultatief)
0,00
14.1.5. waarvan EFMZV (in EUR) (facultatief)
0,00
15. Totaalbedrag aan programmabijdragen betaald aan het
5.840.476,00
financieringsinstrument (in EUR)
15.1. waarvan bedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR)
3.575.000,00
15.1.1. waarvan EFRO (in EUR)
3.575.000,00
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)
2.265.476,00
15.2.1. waarvan het totaalbedrag aan nationale overheidsfinanciering (in
2.265.476,00
EUR)
15.2.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale particuliere financiering
(in EUR)
16. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat in het kader van het
0,00
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI - Youth Employment
Initiative) aan het financieringsinstrument is betaald (in EUR)
17. Totaalbedrag aan beheerskosten en -vergoedingen dat is betaald uit
1.004.611,00
programmabijdragen (in EUR)
17.1. waarvan basisvergoeding (in EUR)
846.041,00
17.2. waarvan prestatiegerelateerde vergoeding (in EUR)
158.570,00
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)
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22. Naam van het financiële product aangeboden door het Participatiefonds
financieringsinstrument
Innovation Quarter
22.1.
Soort
financieel
product
aangeboden
door
het Lening
financieringsinstrument
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
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
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
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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 Participaties
financieringsinstrument
22.1.
Soort
financieel
product
aangeboden
door
het Aandelenkapitaal
financieringsinstrument
24. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat is vastgelegd in deze
41.027.046,00
lening, garantie, aandelenkapitaal, quasiaandelenkapitaal of andere
contracten betreffende financiële producten met eindontvangers (in
EUR)
24.1. waarvan totaalbedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR)
4.395.810,00
25. Totaalbedrag aan programmabijdragen betaald aan eindontvangers
5.840.476,00
via deze lening, microleningen, aandelenkapitaal of andere producten of,
in het geval van een garantie, vastgelegd voor leningen betaald aan
eindontvangers, per product (in EUR)
25.1. waarvan totaalbedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR)
3.575.000,00
25.1.1. waarvan EFRO (in EUR)
3.575.000,00
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
2.265.476,00
EUR)
25.3. waarvan totaalbedrag aan nationale private medefinanciering (in
0,00
EUR)
27. Aantal met eindontvangers gesloten contracten betreffende
16
leningen/garanties/aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal/andere
financiële producten, per product
28. Aantal in eindontvangers gedane investeringen in de vorm van een
16
lening/garantie/aandelenkapitaal
of
quasiaandelenkapitaal/ander
financieel product, per product
29. Aantal door het financiële product ondersteunde eindontvangers
16
29.1. waarvan grote ondernemingen
29.2. waarvan kmo's
16
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
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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
35.641.097,00
het niveau van de eindontvangers beschikbaar is gesteld (in EUR)
38.3.1. waarvan publieke bijdragen (EUR)
5.567.492,00
38.3.2. waarvan private bijdragen (EUR)
30.073.605,00
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
3,45
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
10,17
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)
40. Waarde van investeringen en deelnemingen in aandelenkapitaal (in
6.104.829,00
EUR)
VI. De prestaties van het financieringsinstrument, met inbegrip van vooruitgang bij het opzetten
daarvan en bij de selectie van de instanties voor de uitvoering van het financieringsinstrument
(met inbegrip van de instantie die het dakfonds uitvoert) (artikel 46, lid 2, onder f), van
Verordening (EU) nr. 1303/2013)
32. Informatie over de vraag of het financieringsinstrument aan het eind
Ja
van het verslagjaar nog steeds operationeel was
32.1. Indien het financieringsinstrument niet operationeel was aan het
eind van het verslagjaar, datum van de afronding
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 ESIfondsen aan het financieringsinstrument (in EUR)
36. Vóór het eind van het verslagjaar aan het financieringsinstrument
251.104,00
terugbetaalde bedragen die toe te schrijven zijn aan steun uit ESIfondsen (in EUR)
36.1. waarvan terugbetalingen van kapitaal (in EUR)
0,00
36.2. waarvan voordelen, andere inkomsten en opbrengsten (in EUR)
251.104,00
37. Bedrag aan gebruikte middelen die kunnen worden toegeschreven
0,00
aan de ESI-fondsen overeenkomstig artikel 43 bis en artikel 44
37.1. waarvan bedragen die zijn betaald voor gedifferentieerde
0,00
behandeling van investeerders die volgens de regels van de
markteconomie werken, en die corresponderende middelen stellen
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tegenover de steun uit de ESI-fondsen aan het financieringsinstrument
of mede-investeren op het niveau van de eindontvanger (in EUR)
37.2. waarvan bedragen die zijn betaald voor de vergoeding van
0,00
gemaakte beheerskosten en de betaling van beheersvergoedingen van
het financieringsinstrument (in EUR)
37.3. 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
36.840.000,00
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
2.265.476,00
het financieringsinstrument is betaald (in EUR)
38.2.1. waarvan publieke bijdragen (EUR)
2.265.476,00
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
CO03 - Productieve
financieringsinstrument bijdraagt
investering: Aantal
ondernemingen dat andere
financiële steun dan
subsidies ontvangt
41.1. Streefwaarde van de outputindicator
40,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van
8,00
de streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
CO29 - Onderzoek,
financieringsinstrument bijdraagt
innovatie: Aantal
ondersteunde
ondernemingen om voor
het bedrijf nieuwe
producten te introduceren
41.1. Streefwaarde van de outputindicator
40,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van
9,00
de streefwaarde van de outputindicator
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41. Outputindicator (codenummer
financieringsinstrument bijdraagt

en

naam)

waaraan

het

41.1. Streefwaarde van de outputindicator
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van
de streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
financieringsinstrument bijdraagt

41.1. Streefwaarde van de outputindicator
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van
de streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
financieringsinstrument bijdraagt

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

CO01 - Productieve
investering: Aantal
ondernemingen dat steun
ontvangt
40,00
8,00
CO07 - Productieve
investering: Particuliere
investeringen die zijn
afgestemd op
overheidssteun voor
ondernemingen (nietsubsidies)
23.840.000,00
31.527.000,00
CO28 - Onderzoek,
innovatie: Aantal
ondersteunde
ondernemingen om nieuw
op de markt producten te
introduceren
40,00
9,00

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 1 - Versterken
ESI-fondsprogramma
van onderzoek,
technologische
ontwikkeling en
innovatie
2. Naam van het (de) ESI-fonds(en) ter ondersteuning van het EFRO
financieringsinstrument in het kader van de prioritaire as of maatregel
3. Thematische doelstelling(en) als bedoeld in artikel 9, eerste alinea, van 01 - Versterking
Verordening (EU) nr. 1303/2013 die door het financieringsinstrument van onderzoek,
wordt/worden ondersteund
technologische
ontwikkeling en
innovatie
3.1. Bedrag uit ESI-fondsen dat in financieringsovereenkomsten van de in veld 3
5.000.000,00
gekozen thematische doelstelling is vastgelegd (facultatief)
4. andere ESI-fondsprogramma's die een bijdrage aan het financieringsinstrument leveren
4.1. CCI-nummer van elk ander ESI-fondsprogramma dat bijdragen aan het
financieringsinstrument levert
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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
7.1.1. Naam van het financieringsinstrument op EU-niveau
7.2. Op nationaal, regionaal, transnationaal of grensoverschrijdend niveau Investering in het
ingesteld financieringsinstrument, beheerd door of onder verantwoordelijkheid van kapitaal van
de managementautoriteit, als bedoeld in artikel 38, lid 1, onder b), dat met bestaande
bijdragen uit een ESI-fondsprogramma wordt ondersteund overeenkomstig rechtspersonen
artikel 38, lid 4, onder a), b), c) en d), van Verordening (EU) nr. 1303/2013
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
Maatwerk
voldoen aan standaardbepalingen en -voorwaarden d.w.z. "kant-en-klare
instrumenten"
9. Soort product dat door het financieringsinstrument wordt geleverd: leningen, microleningen,
garanties, investeringen in de vorm van aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal, ander
financieel product of andere steun in combinatie met het financieringsinstrument krachtens
artikel 37, lid 7, van Verordening (EU) nr. 1303/2013
9.0.1. Leningen (≥ 25 000 EUR)
Ja
9.0.2. Microleningen (< 25 000 EUR en verstrekt aan micro-ondernemingen)
Nee
volgens SEC/2011/1134 definitief
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 Afzonderlijk
artikel 39 bis, lid 5, onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen voor de financieel geheel
in artikel 38, lid 1, onder b) en c), bedoelde financieringsinstrumenten): namens de
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managementautoriteit geopende fiduciaire rekening op naam van de uitvoerende
instantie, of afzonderlijk 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, Een publiek- of
van Verordening (EU) nr. 1303/2013: bestaande of nieuw opgerichte juridische privaatrechtelijke
entiteit die belast is met de uitvoering van financieringsinstrumenten; de Europese instantie
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)
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 Nederland,
financieringsinstrument uitvoert
Amsterdam
12. Procedure voor de selectie van de instantie die het financieringsinstrument Interne gunning
uitvoert: gunning van een overheidsopdracht; andere procedure
12.1. Beschrijving van de andere procedure voor de selectie van de instantie die
het financieringsinstrument uitvoert
13. Datum van ondertekening van de financieringsovereenkomst met de instantie
29-aug-2017
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
12.500.000,00
vastgelegd (in EUR)
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
3.125.000,00
(in EUR)
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)
1.875.000,00
15.2.1. waarvan het totaalbedrag aan nationale overheidsfinanciering (in EUR)
937.500,00
15.2.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale particuliere financiering (in EUR)
937.500,00
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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
101.334,38
programmabijdragen (in EUR)
17.1. waarvan basisvergoeding (in EUR)
31.334,38
17.2. waarvan prestatiegerelateerde vergoeding (in EUR)
70.000,00
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 Proof of concept
financieringsinstrument
lening
22.1. Soort financieel product aangeboden door het financieringsinstrument
Lening
24. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat is vastgelegd in deze lening,
1.044.000,00
garantie, aandelenkapitaal, quasiaandelenkapitaal of andere contracten betreffende
financiële producten met eindontvangers (in EUR)
24.1. waarvan totaalbedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR)
417.600,00
25. Totaalbedrag aan programmabijdragen betaald aan eindontvangers via deze
175.000,00
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)
70.000,00
25.1.1. waarvan EFRO (in EUR)
70.000,00
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)
52.500,00
25.3. waarvan totaalbedrag aan nationale private medefinanciering (in EUR)
52.500,00
27.
Aantal
met
eindontvangers
gesloten
contracten
betreffende
4
leningen/garanties/aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal/andere financiële
producten, per product
28. Aantal in eindontvangers gedane investeringen in de vorm van een
2
lening/garantie/aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal/ander financieel
product, per product
29. Aantal door het financiële product ondersteunde eindontvangers
4

NL

62

NL

29.1. waarvan grote ondernemingen
29.2. waarvan kmo's
4
29.2.1. waarvan micro-ondernemingen
4
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
3.458.261,00
van de eindontvangers beschikbaar is gesteld (in EUR)
38.3.1. waarvan publieke bijdragen (EUR)
3.057.311,00
38.3.2. waarvan private bijdragen (EUR)
400.950,00
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
5,30
aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal/ander financieel product, onder
verwijzing naar de financieringsovereenkomst, per product
39.2 Bewerkstelligd hefboomeffect aan het eind van het verslagjaar voor
48,82
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
Ja
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)
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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 ESIfondsen 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
7.500.000,00
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
1.875.000,00
financieringsinstrument is betaald (in EUR)
38.2.1. waarvan publieke bijdragen (EUR)
937.500,00
38.2.2. waarvan private bijdragen (EUR)
937.500,00
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
CO29 financieringsinstrument bijdraagt
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
4,00
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streefwaarde van de outputindicator
41.
Outputindicator
(codenummer
financieringsinstrument bijdraagt

en

naam)

waaraan

het

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
937.500,00
streefwaarde van de outputindicator
41.
Outputindicator
(codenummer
en
naam)
waaraan
het
CO03 financieringsinstrument bijdraagt
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
4,00
streefwaarde van de outputindicator
41.
Outputindicator
(codenummer
en
naam)
waaraan
het
CO28 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
4,00
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 2 - Ondersteuning van
krachtens het ESI-fondsprogramma
de omschakeling naar
een koolstofarme
economie in alle
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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

sectoren
EFRO

04 - Ondersteuning
van de overgang naar
een koolstofarme
economie in alle
bedrijfstakken
3.1. Bedrag uit ESI-fondsen dat in financieringsovereenkomsten van de in
5.250.000,00
veld 3 gekozen thematische doelstelling is vastgelegd (facultatief)
4. andere ESI-fondsprogramma's die een bijdrage aan het financieringsinstrument leveren
4.1. CCI-nummer van elk ander ESI-fondsprogramma dat bijdragen aan 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 Nederland, Amersfoort
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 ESIfondsprogramma's wordt ondersteund
7.1.1. Naam van het financieringsinstrument op EU-niveau
7.2. Op nationaal, regionaal, transnationaal of grensoverschrijdend niveau Investering in het
ingesteld
financieringsinstrument,
beheerd
door
of
onder kapitaal van bestaande
verantwoordelijkheid van de managementautoriteit, als bedoeld in artikel 38, rechtspersonen of
lid 1, onder b), dat met bijdragen uit een ESI-fondsprogramma wordt nieuw opgerichte
ondersteund overeenkomstig artikel 38, lid 4, onder a), b), c) en d), van rechtspersonen
Verordening (EU) nr. 1303/2013
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
Maatwerk
financieringsinstrumenten die voldoen aan standaardbepalingen en
-voorwaarden d.w.z. "kant-en-klare instrumenten"
9. Soort product dat door het financieringsinstrument wordt geleverd: leningen, microleningen,
garanties, investeringen in de vorm van aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal, ander
financieel product of andere steun in combinatie met het financieringsinstrument krachtens
artikel 37, lid 7, van Verordening (EU) nr. 1303/2013
9.0.1. Leningen (≥ 25 000 EUR)
Ja
9.0.2. Microleningen (< 25 000 EUR en verstrekt aan micro-ondernemingen)
Nee
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volgens SEC/2011/1134 definitief
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, Afzonderlijk financieel
en artikel 39 bis, lid 5, onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen geheel
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
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, Een publiek- of
lid 5, van Verordening (EU) nr. 1303/2013: bestaande of nieuw opgerichte privaatrechtelijke
juridische
entiteit
die
belast
is
met
de
uitvoering
van instantie
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)
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 Computerweg 11-13,
financieringsinstrument uitvoert
3821 AA Amersfoort
12. Procedure voor de selectie van de instantie die het Selectie
financieringsinstrument uitvoert: gunning van een overheidsopdracht; andere overeenkomstig de
procedure
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
30-jul-2018
instantie die het financieringsinstrument uitvoert
IV. Naar prioriteit of maatregel uitgesplitst totaalbedrag aan programmabijdragen dat aan het
financieringsinstrument is betaald en gemaakte beheerskosten of betaalde beheersvergoedingen
(artikel 46, lid 2, onder d) en e), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
14.
Totaalbedrag
aan
programmabijdragen
dat
in
de
15.125.000,00
financieringsovereenkomst is vastgelegd (in EUR)
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
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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
1.762.500,00
financieringsinstrument (in EUR)
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)
450.000,00
15.2.1. waarvan het totaalbedrag aan nationale overheidsfinanciering (in
450.000,00
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
16.292,00
programmabijdragen (in EUR)
17.1. waarvan basisvergoeding (in EUR)
16.292,00
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
Ja
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
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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
9.875.000,00
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
450.000,00
financieringsinstrument is betaald (in EUR)
38.2.1. waarvan publieke bijdragen (EUR)
450.000,00
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
2.b - Extra capaciteit
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financieringsinstrument bijdraagt
41.1. Streefwaarde van de outputindicator
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de
streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
financieringsinstrument bijdraagt

41.1. Streefwaarde van de outputindicator
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de
streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
financieringsinstrument bijdraagt

41.1. Streefwaarde van de outputindicator
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de
streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
financieringsinstrument bijdraagt

41.1. Streefwaarde van de outputindicator
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de
streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
financieringsinstrument bijdraagt

41.1. Streefwaarde van de outputindicator
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de
streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
financieringsinstrument bijdraagt
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aan restwarmte
5,00
0,00
CO03 - Productieve
investering: Aantal
ondernemingen dat
andere financiële
steun dan subsidies
ontvangt
7,00
0,00
CO06 - Productieve
investering:
Particuliere
investeringen die zijn
afgestemd op
overheidssteun voor
ondernemingen
(subsidies)
8.075.000,00
0,00
CO07 - Productieve
investering:
Particuliere
investeringen die zijn
afgestemd op
overheidssteun voor
ondernemingen (nietsubsidies)
6.050.000,00
0,00
CO30 - Hernieuwbare
energiebronnen:
Extra capaciteit van
hernieuwbare
energieproductie
45,00
0,00
2.c - Aantal acties
gericht op
procesondersteuning,
vraagbundeling en
business case
ontwikkeling voor
hernieuwbare energie

NL

41.1. Streefwaarde van de outputindicator
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de
streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
financieringsinstrument bijdraagt

7,00
0,00

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
0,00
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 4 - Bevorderen van
het ESI-fondsprogramma
sociale insluiting en
bestrijding van
armoede
2. Naam van het (de) ESI-fonds(en) ter ondersteuning van het EFRO
financieringsinstrument in het kader van de prioritaire as of maatregel
3. Thematische doelstelling(en) als bedoeld in artikel 9, eerste alinea, van 09 - Bevordering
Verordening (EU) nr. 1303/2013 die door het financieringsinstrument van sociale inclusie,
wordt/worden ondersteund
bestrijding van
armoede en iedere
vorm van
discriminatie
3.1. Bedrag uit ESI-fondsen dat in financieringsovereenkomsten van de in
3.600.000,00
veld 3 gekozen thematische doelstelling is vastgelegd (facultatief)
4. andere ESI-fondsprogramma's die een bijdrage aan het financieringsinstrument leveren
4.1. CCI-nummer van elk ander ESI-fondsprogramma dat bijdragen aan 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 Nederland,
het land en de stad)
Amersfoort
7. Uitvoeringsregelingen
7.1. Op EU-niveau ingestelde financieringsinstrumenten onder direct of indirect
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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
Maatwerk
die voldoen aan standaardbepalingen en -voorwaarden d.w.z. "kant-en-klare
instrumenten"
9. Soort product dat door het financieringsinstrument wordt geleverd: leningen, microleningen,
garanties, investeringen in de vorm van aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal, ander
financieel product of andere steun in combinatie met het financieringsinstrument krachtens
artikel 37, lid 7, van Verordening (EU) nr. 1303/2013
9.0.1. Leningen (≥ 25 000 EUR)
Ja
9.0.2. Microleningen (< 25 000 EUR en verstrekt aan micro-ondernemingen)
Nee
volgens SEC/2011/1134 definitief
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 Afzonderlijk
artikel 39 bis, lid 5, onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen voor financieel geheel
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
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, Een publiek- of
lid 5, van Verordening (EU) nr. 1303/2013: bestaande of nieuw opgerichte privaatrechtelijke
juridische entiteit die belast is met de uitvoering van financieringsinstrumenten; instantie
de Europese Investeringsbank; het Europees Investeringsfonds; internationale
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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)
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 Computerweg 11financieringsinstrument uitvoert
13, 3821 AA
Amersfoort
12. Procedure voor de selectie van de instantie die het financieringsinstrument Selectie
uitvoert: gunning van een overheidsopdracht; andere procedure
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
16-jul-2018
instantie die het financieringsinstrument uitvoert
IV. Naar prioriteit of maatregel uitgesplitst totaalbedrag aan programmabijdragen dat aan het
financieringsinstrument is betaald en gemaakte beheerskosten of betaalde beheersvergoedingen
(artikel 46, lid 2, onder d) en e), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
14. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat in de financieringsovereenkomst
7.200.000,00
is vastgelegd (in EUR)
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
1.800.000,00
financieringsinstrument (in EUR)
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
69.061,00
programmabijdragen (in EUR)
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,
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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
Ja
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
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
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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
3.600.000,00
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
900.000,00
financieringsinstrument is betaald (in EUR)
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 CO03 - Productieve
financieringsinstrument bijdraagt
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
0,00
streefwaarde van de outputindicator
41.
Outputindicator
(codenummer
en
naam)
waaraan
het CO07 - Productieve
financieringsinstrument bijdraagt
investering:
Particuliere
investeringen die
zijn afgestemd op
overheidssteun voor
ondernemingen
(niet-subsidies)
41.1. Streefwaarde van de outputindicator
7.200.000,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de
0,00
streefwaarde van de outputindicator
41.
Outputindicator
(codenummer
en
naam)
waaraan
het CO08 - Productieve
financieringsinstrument bijdraagt
investering:
Toename
werkgelegenheid in
ondersteunde
bedrijven
41.1. Streefwaarde van de outputindicator
200,00
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41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de
streefwaarde van de outputindicator
41.
Outputindicator
(codenummer
en
naam)
waaraan
het
financieringsinstrument bijdraagt

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

0,00
CO39 - Stedelijke
ontwikkeling:
Publieke of
commerciële
gebouwen gebouwd
of gerenoveerd in
stedelijke gebieden
5.000,00
0,00

I. Vaststelling van het programma en van de prioriteit of maatregel op grond waarvan de steun
uit het ESI-fonds wordt verleend (artikel 46, lid 2, onder a), van Verordening (EU)
nr. 1303/2013)
1. Prioritaire assen of maatregelen ter ondersteuning van het financieringsinstrument, inclusief
dakfonds, uit hoofde van het ESI-fondsprogramma
1.1. Prioritaire as ter ondersteuning van het financieringsinstrument krachtens 4 - Bevorderen van
het ESI-fondsprogramma
sociale insluiting en
bestrijding van
armoede
2. Naam van het (de) ESI-fonds(en) ter ondersteuning van het EFRO
financieringsinstrument in het kader van de prioritaire as of maatregel
3. Thematische doelstelling(en) als bedoeld in artikel 9, eerste alinea, van 09 - Bevordering
Verordening (EU) nr. 1303/2013 die door het financieringsinstrument van sociale inclusie,
wordt/worden ondersteund
bestrijding van
armoede en iedere
vorm van
discriminatie
3.1. Bedrag uit ESI-fondsen dat in financieringsovereenkomsten van de in
5.699.968,00
veld 3 gekozen thematische doelstelling is vastgelegd (facultatief)
4. andere ESI-fondsprogramma's die een bijdrage aan het financieringsinstrument leveren
4.1. CCI-nummer van elk ander ESI-fondsprogramma dat bijdragen aan 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 Nederland,
het land en de stad)
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
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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
Maatwerk
die voldoen aan standaardbepalingen en -voorwaarden d.w.z. "kant-en-klare
instrumenten"
9. Soort product dat door het financieringsinstrument wordt geleverd: leningen, microleningen,
garanties, investeringen in de vorm van aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal, ander
financieel product of andere steun in combinatie met het financieringsinstrument krachtens
artikel 37, lid 7, van Verordening (EU) nr. 1303/2013
9.0.1. Leningen (≥ 25 000 EUR)
Ja
9.0.2. Microleningen (< 25 000 EUR en verstrekt aan micro-ondernemingen)
Nee
volgens SEC/2011/1134 definitief
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 Afzonderlijk
artikel 39 bis, lid 5, onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen voor financieel geheel
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
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, Een publiek- of
lid 5, van Verordening (EU) nr. 1303/2013: bestaande of nieuw opgerichte privaatrechtelijke
juridische entiteit die belast is met de uitvoering van financieringsinstrumenten; instantie
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
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professionele basis financiële activiteiten uitvoert; een publiek- of
privaatrechtelijke
instantie;
managementautoriteit
die
rechtstreeks
uitvoeringstaken verricht (alleen voor leningen en garanties)
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 Computerweg 11financieringsinstrument uitvoert
13, 3821 AA
Amersfoort
12. Procedure voor de selectie van de instantie die het financieringsinstrument Selectie
uitvoert: gunning van een overheidsopdracht; andere procedure
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
12-jul-2018
instantie die het financieringsinstrument uitvoert
IV. Naar prioriteit of maatregel uitgesplitst totaalbedrag aan programmabijdragen dat aan het
financieringsinstrument is betaald en gemaakte beheerskosten of betaalde beheersvergoedingen
(artikel 46, lid 2, onder d) en e), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
14. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat in de financieringsovereenkomst
11.399.936,00
is vastgelegd (in EUR)
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
1.424.992,00
financieringsinstrument (in EUR)
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)
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
15.349,00
programmabijdragen (in EUR)
17.1. waarvan basisvergoeding (in EUR)
15.349,00
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)
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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
Ja
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
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
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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
5.699.986,00
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 CO03 - Productieve
financieringsinstrument bijdraagt
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
0,00
streefwaarde van de outputindicator
41.
Outputindicator
(codenummer
en
naam)
waaraan
het CO06 - Productieve
financieringsinstrument bijdraagt
investering:
Particuliere
investeringen die
zijn afgestemd op
overheidssteun voor
ondernemingen
(subsidies)
41.1. Streefwaarde van de outputindicator
5.699.968,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de
0,00
streefwaarde van de outputindicator
41.
Outputindicator
(codenummer
en
naam)
waaraan
het CO07 - Productieve
financieringsinstrument bijdraagt
investering:
Particuliere
investeringen die
zijn afgestemd op
overheidssteun voor
ondernemingen
(niet-subsidies)
41.1. Streefwaarde van de outputindicator
5.700.000,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de
0,00

NL

80

NL

streefwaarde van de outputindicator
41.
Outputindicator
(codenummer
financieringsinstrument bijdraagt

en

naam)

waaraan

het

41.1. Streefwaarde van de outputindicator
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de
streefwaarde van de outputindicator
41.
Outputindicator
(codenummer
en
naam)
waaraan
het
financieringsinstrument bijdraagt

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

CO08 - Productieve
investering:
Toename
werkgelegenheid in
ondersteunde
bedrijven
100,00
0,00
CO39 - Stedelijke
ontwikkeling:
Publieke of
commerciële
gebouwen gebouwd
of gerenoveerd in
stedelijke gebieden
55.000,00
0,00

I. Vaststelling van het programma en van de prioriteit of maatregel op grond waarvan de steun
uit het ESI-fonds wordt verleend (artikel 46, lid 2, onder a), van Verordening (EU)
nr. 1303/2013)
1. Prioritaire assen of maatregelen ter ondersteuning van het financieringsinstrument, inclusief
dakfonds, uit hoofde van het ESI-fondsprogramma
1.1. Prioritaire as ter ondersteuning van het financieringsinstrument 2 - Ondersteuning van
krachtens het ESI-fondsprogramma
de omschakeling naar
een koolstofarme
economie in alle
sectoren
2. Naam van het (de) ESI-fonds(en) ter ondersteuning van het EFRO
financieringsinstrument in het kader van de prioritaire as of maatregel
3. Thematische doelstelling(en) als bedoeld in artikel 9, eerste alinea, van 04 - Ondersteuning
Verordening (EU) nr. 1303/2013 die door het financieringsinstrument van de overgang naar
wordt/worden ondersteund
een koolstofarme
economie in alle
bedrijfstakken
3.1. Bedrag uit ESI-fondsen dat in financieringsovereenkomsten van de in
2.533.319,00
veld 3 gekozen thematische doelstelling is vastgelegd (facultatief)
4. andere ESI-fondsprogramma's die een bijdrage aan het financieringsinstrument leveren
4.1. CCI-nummer van elk ander ESI-fondsprogramma dat bijdragen aan 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
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Fonds SOFIE GTI
6. Officieel adres/vestigingsplaats van het financieringsinstrument (naam van Nederland, Amersfoort
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 ESIfondsprogramma's wordt ondersteund
7.1.1. Naam van het financieringsinstrument op EU-niveau
7.2. Op nationaal, regionaal, transnationaal of grensoverschrijdend niveau Investering in het
ingesteld
financieringsinstrument,
beheerd
door
of
onder kapitaal van bestaande
verantwoordelijkheid van de managementautoriteit, als bedoeld in artikel 38, rechtspersonen of
lid 1, onder b), dat met bijdragen uit een ESI-fondsprogramma wordt nieuw opgerichte
ondersteund overeenkomstig artikel 38, lid 4, onder a), b), c) en d), van rechtspersonen
Verordening (EU) nr. 1303/2013
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
Maatwerk
financieringsinstrumenten die voldoen aan standaardbepalingen en
-voorwaarden d.w.z. "kant-en-klare instrumenten"
9. Soort product dat door het financieringsinstrument wordt geleverd: leningen, microleningen,
garanties, investeringen in de vorm van aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal, ander
financieel product of andere steun in combinatie met het financieringsinstrument krachtens
artikel 37, lid 7, van Verordening (EU) nr. 1303/2013
9.0.1. Leningen (≥ 25 000 EUR)
Ja
9.0.2. Microleningen (< 25 000 EUR en verstrekt aan micro-ondernemingen)
Nee
volgens SEC/2011/1134 definitief
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, Afzonderlijk financieel
en artikel 39 bis, lid 5, onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen geheel
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
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)
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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)
11.1.1. Naam van de instantie die het financieringsinstrument uitvoert
11.1.2. Officieel adres/vestigingsplaats (land en stad) van de instantie die het
financieringsinstrument uitvoert
12. Procedure voor de selectie van de instantie die het
financieringsinstrument uitvoert: gunning van een overheidsopdracht; andere
procedure

Een publiek- of
privaatrechtelijke
instantie

Stichting SOFIE
Computerweg 11-13,
3821 AA Amersfoort
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
12-jul-2018
instantie die het financieringsinstrument uitvoert
IV. Naar prioriteit of maatregel uitgesplitst totaalbedrag aan programmabijdragen dat aan het
financieringsinstrument is betaald en gemaakte beheerskosten of betaalde beheersvergoedingen
(artikel 46, lid 2, onder d) en e), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
14.
Totaalbedrag
aan
programmabijdragen
dat
in
de
5.066.638,00
financieringsovereenkomst is vastgelegd (in EUR)
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
633.329,75
financieringsinstrument (in EUR)
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)
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17. Totaalbedrag aan beheerskosten en -vergoedingen dat is betaald uit
6.921,93
programmabijdragen (in EUR)
17.1. waarvan basisvergoeding (in EUR)
6.821,93
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
Ja
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 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
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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
2.533.319,00
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
2.c - Aantal acties
financieringsinstrument bijdraagt
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
0,00
streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
2.f - Aantal leningen
financieringsinstrument bijdraagt
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
0,00
streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
2.g - Aantal
financieringsinstrument bijdraagt
stimuleringsprojecten
gericht op energie
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41.1. Streefwaarde van de outputindicator
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de
streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
financieringsinstrument bijdraagt

41.1. Streefwaarde van de outputindicator
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de
streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
financieringsinstrument bijdraagt

41.1. Streefwaarde van de outputindicator
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de
streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
financieringsinstrument bijdraagt

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

efficiëntie
2,00
0,00
CO03 - Productieve
investering: Aantal
ondernemingen dat
andere financiële
steun dan subsidies
ontvangt
2,00
0,00
CO06 - Productieve
investering:
Particuliere
investeringen die zijn
afgestemd op
overheidssteun voor
ondernemingen
(subsidies)
2.533.319,00
0,00
CO07 - Productieve
investering:
Particuliere
investeringen die zijn
afgestemd op
overheidssteun voor
ondernemingen (nietsubsidies)
2.500.000,00
0,00

I. Vaststelling van het programma en van de prioriteit of maatregel op grond waarvan de steun
uit het ESI-fonds wordt verleend (artikel 46, lid 2, onder a), van Verordening (EU)
nr. 1303/2013)
1. Prioritaire assen of maatregelen ter ondersteuning van het financieringsinstrument, inclusief
dakfonds, uit hoofde van het ESI-fondsprogramma
1.1. Prioritaire as ter ondersteuning van het financieringsinstrument 2 - Ondersteuning van
krachtens het ESI-fondsprogramma
de omschakeling naar
een koolstofarme
economie in alle
sectoren
2. Naam van het (de) ESI-fonds(en) ter ondersteuning van het EFRO
financieringsinstrument in het kader van de prioritaire as of maatregel
3. Thematische doelstelling(en) als bedoeld in artikel 9, eerste alinea, van 04 - Ondersteuning
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Verordening (EU) nr. 1303/2013 die door het financieringsinstrument van de overgang naar
wordt/worden ondersteund
een koolstofarme
economie in alle
bedrijfstakken
3.1. Bedrag uit ESI-fondsen dat in financieringsovereenkomsten van de in
4.289.983,00
veld 3 gekozen thematische doelstelling is vastgelegd (facultatief)
4. andere ESI-fondsprogramma's die een bijdrage aan het financieringsinstrument leveren
4.1. CCI-nummer van elk ander ESI-fondsprogramma dat bijdragen aan 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 Nederland, Amersfoort
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 ESIfondsprogramma's wordt ondersteund
7.1.1. Naam van het financieringsinstrument op EU-niveau
7.2. Op nationaal, regionaal, transnationaal of grensoverschrijdend niveau Investering in het
ingesteld
financieringsinstrument,
beheerd
door
of
onder kapitaal van bestaande
verantwoordelijkheid van de managementautoriteit, als bedoeld in artikel 38, rechtspersonen of
lid 1, onder b), dat met bijdragen uit een ESI-fondsprogramma wordt nieuw opgerichte
ondersteund overeenkomstig artikel 38, lid 4, onder a), b), c) en d), van rechtspersonen
Verordening (EU) nr. 1303/2013
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
Maatwerk
financieringsinstrumenten die voldoen aan standaardbepalingen en
-voorwaarden d.w.z. "kant-en-klare instrumenten"
9. Soort product dat door het financieringsinstrument wordt geleverd: leningen, microleningen,
garanties, investeringen in de vorm van aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal, ander
financieel product of andere steun in combinatie met het financieringsinstrument krachtens
artikel 37, lid 7, van Verordening (EU) nr. 1303/2013
9.0.1. Leningen (≥ 25 000 EUR)
Ja
9.0.2. Microleningen (< 25 000 EUR en verstrekt aan micro-ondernemingen)
Nee
volgens SEC/2011/1134 definitief
9.0.3. Garanties
Ja
9.0.4. Aandelenkapitaal
Ja
9.0.5. Quasiaandelenkapitaal
Ja
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9.0.6. Andere financiële producten
Nee
9.0.7. Andere steun in combinatie met een financieringsinstrument
Nee
9.1. Beschrijving van het andere financiële product
9.2. Andere steun in combinatie met het financieringsinstrument: subsidie,
rentesubsidie of subsidie voor garantievergoedingen krachtens artikel 37, lid
7, van Verordening (EU) nr. 1303/2013
10. Rechtsvorm van het financieringsinstrument krachtens artikel 38, lid 6, Afzonderlijk financieel
en artikel 39 bis, lid 5, onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen geheel
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
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, Een publiek- of
lid 5, van Verordening (EU) nr. 1303/2013: bestaande of nieuw opgerichte privaatrechtelijke
juridische
entiteit
die
belast
is
met
de
uitvoering
van instantie
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)
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 Computerweg 11-13,
financieringsinstrument uitvoert
3821 AA Amersfoort
12. Procedure voor de selectie van de instantie die het Selectie
financieringsinstrument uitvoert: gunning van een overheidsopdracht; andere overeenkomstig de
procedure
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
12-jul-2018
instantie die het financieringsinstrument uitvoert
IV. Naar prioriteit of maatregel uitgesplitst totaalbedrag aan programmabijdragen dat aan het
financieringsinstrument is betaald en gemaakte beheerskosten of betaalde beheersvergoedingen
(artikel 46, lid 2, onder d) en e), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
14.
Totaalbedrag
aan
programmabijdragen
dat
in
de
12.724.958,00
financieringsovereenkomst is vastgelegd (in EUR)
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)
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15.
Totaalbedrag
aan
programmabijdragen
betaald
aan
het
1.272.495,75
financieringsinstrument (in EUR)
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
200.000,00
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
13.706,73
programmabijdragen (in EUR)
17.1. waarvan basisvergoeding (in EUR)
13.706,73
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
Ja
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
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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
8.434.975,00
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
200.000,00
financieringsinstrument is betaald (in EUR)
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
2.b - Extra capaciteit
financieringsinstrument bijdraagt
aan restwarmte
41.1. Streefwaarde van de outputindicator
5,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de
0,00
streefwaarde van de outputindicator
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41. Outputindicator (codenummer
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
10,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de
0,00
streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
2.f - Aantal leningen
financieringsinstrument bijdraagt
en garanties gericht
op het wegnemen van
financieringsobstakels
op het gebied van
energie efficiëntie
41.1. Streefwaarde van de outputindicator
10,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de
0,00
streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
2.g - Aantal
financieringsinstrument bijdraagt
stimuleringsprojecten
gericht op energie
efficiëntie
41.1. Streefwaarde van de outputindicator
10,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de
0,00
streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
CO03 - Productieve
financieringsinstrument bijdraagt
investering: Aantal
ondernemingen dat
andere financiële
steun dan subsidies
ontvangt
41.1. Streefwaarde van de outputindicator
10,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de
0,00
streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
CO06 - Productieve
financieringsinstrument bijdraagt
investering:
Particuliere
investeringen die zijn
afgestemd op
overheidssteun voor
ondernemingen
(subsidies)
41.1. Streefwaarde van de outputindicator
7.634.975,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de
0,00
streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
CO07 - Productieve
financieringsinstrument bijdraagt
investering:
Particuliere
investeringen die zijn
afgestemd op
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41.1. Streefwaarde van de outputindicator
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de
streefwaarde van de outputindicator

overheidssteun voor
ondernemingen (nietsubsidies)
5.089.983,00
0,00

I. Vaststelling van het programma en van de prioriteit of maatregel op grond waarvan de steun
uit het ESI-fonds wordt verleend (artikel 46, lid 2, onder a), van Verordening (EU)
nr. 1303/2013)
1. Prioritaire assen of maatregelen ter ondersteuning van het financieringsinstrument, inclusief
dakfonds, uit hoofde van het ESI-fondsprogramma
1.1. Prioritaire as ter ondersteuning van het financieringsinstrument 1 - Versterken van
krachtens het ESI-fondsprogramma
onderzoek, technologische
ontwikkeling en innovatie
2. Naam van het (de) ESI-fonds(en) ter ondersteuning van het EFRO
financieringsinstrument in het kader van de prioritaire as of maatregel
3. Thematische doelstelling(en) als bedoeld in artikel 9, eerste alinea, 01 - Versterking van
van
Verordening
(EU)
nr. 1303/2013
die
door
het onderzoek, technologische
financieringsinstrument wordt/worden ondersteund
ontwikkeling en innovatie
3.1. Bedrag uit ESI-fondsen dat in financieringsovereenkomsten van de
4.000.000,00
in veld 3 gekozen thematische doelstelling is vastgelegd (facultatief)
4. andere ESI-fondsprogramma's die een bijdrage aan het financieringsinstrument leveren
4.1. CCI-nummer van elk ander ESI-fondsprogramma dat bijdragen aan
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 Nederland, Provincie
(naam 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 Investering in het kapitaal
niveau ingesteld financieringsinstrument, beheerd door of onder van bestaande
verantwoordelijkheid van de managementautoriteit, als bedoeld in rechtspersonen of nieuw
artikel 38, lid 1, onder b), dat met bijdragen uit een ESI- opgerichte rechtspersonen
fondsprogramma wordt ondersteund overeenkomstig artikel 38, lid 4,
onder a), b), c) en d), van Verordening (EU) nr. 1303/2013
7.3. Financieringsinstrument dat een financiële bijdrage van de
managementautoriteit combineert met financiële producten van de EIB
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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
Maatwerk
financieringsinstrumenten die voldoen aan standaardbepalingen en
-voorwaarden d.w.z. "kant-en-klare instrumenten"
9. Soort product dat door het financieringsinstrument wordt geleverd: leningen, microleningen,
garanties, investeringen in de vorm van aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal, ander
financieel product of andere steun in combinatie met het financieringsinstrument krachtens
artikel 37, lid 7, van Verordening (EU) nr. 1303/2013
9.0.1. Leningen (≥ 25 000 EUR)
Ja
9.0.2. Microleningen (< 25 000 EUR en verstrekt aan microNee
ondernemingen) volgens SEC/2011/1134 definitief
9.0.3. Garanties
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, Afzonderlijk financieel
lid 6, en artikel 39 bis, lid 5, onder b), van Verordening (EU) geheel
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
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 Een publiek- of
artikel 39 bis, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1303/2013: bestaande of privaatrechtelijke instantie
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)
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 Visarenddreef 1,8232 PH
die het financieringsinstrument uitvoert
Lelystad
12. Procedure voor de selectie van de instantie die het Interne gunning
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financieringsinstrument uitvoert: gunning van een overheidsopdracht;
andere procedure
12.1. Beschrijving van de andere procedure voor de selectie van de
instantie die het financieringsinstrument uitvoert
13. Datum van ondertekening van de financieringsovereenkomst met de
7-aug-2017
instantie die het financieringsinstrument uitvoert
IV. Naar prioriteit of maatregel uitgesplitst totaalbedrag aan programmabijdragen dat aan het
financieringsinstrument is betaald en gemaakte beheerskosten of betaalde beheersvergoedingen
(artikel 46, lid 2, onder d) en e), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
14.
Totaalbedrag
aan
programmabijdragen
dat
in
de
13.333.333,00
financieringsovereenkomst is vastgelegd (in EUR)
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
9.333.333,00
financieringsinstrument (in EUR)
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
8.333.333,00
EUR)
15.2.1. waarvan het totaalbedrag aan nationale overheidsfinanciering
8.333.333,00
(in EUR)
15.2.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale particuliere financiering
0,00
(in EUR)
16. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat in het kader van het
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI - Youth Employment
Initiative) aan het financieringsinstrument is betaald (in EUR)
17. Totaalbedrag aan beheerskosten en -vergoedingen dat is betaald uit
57.506,00
programmabijdragen (in EUR)
17.1. waarvan basisvergoeding (in EUR)
57.315,00
17.2. waarvan prestatiegerelateerde vergoeding (in EUR)
191,00
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

NL

94

NL

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 Proof of Concept leningen
financieringsinstrument
22.1.
Soort
financieel
product
aangeboden
door
het Lening
financieringsinstrument
24. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat is vastgelegd in deze
550.000,00
lening, garantie, aandelenkapitaal, quasiaandelenkapitaal of andere
contracten betreffende financiële producten met eindontvangers (in
EUR)
24.1. waarvan totaalbedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR)
165.000,00
25. Totaalbedrag aan programmabijdragen betaald aan eindontvangers
275.000,00
via deze lening, microleningen, aandelenkapitaal of andere producten
of, in het geval van een garantie, vastgelegd voor leningen betaald aan
eindontvangers, per product (in EUR)
25.1. waarvan totaalbedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR)
82.500,00
25.1.1. waarvan EFRO (in EUR)
82.500,00
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
192.500,00
EUR)
25.3. waarvan totaalbedrag aan nationale private medefinanciering (in
EUR)
27. Aantal met eindontvangers gesloten contracten betreffende
2
leningen/garanties/aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal/andere
financiële producten, per product
28. Aantal in eindontvangers gedane investeringen in de vorm van een
2
lening/garantie/aandelenkapitaal
of
quasiaandelenkapitaal/ander
financieel product, per product
29. Aantal door het financiële product ondersteunde eindontvangers
2
29.1. waarvan grote ondernemingen
0
29.2. waarvan kmo's
2
29.2.1. waarvan micro-ondernemingen
2
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)
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38.3. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat op
442.500,00
het niveau van de eindontvangers beschikbaar is gesteld (in EUR)
38.3.1. waarvan publieke bijdragen (EUR)
192.500,00
38.3.2. waarvan private bijdragen (EUR)
250.000,00
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
3,00
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
6,32
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
Ja
van het verslagjaar nog steeds operationeel was
32.1. Indien het financieringsinstrument niet operationeel was aan het
eind van het verslagjaar, datum van de afronding
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 ESIfondsen 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 ESIfondsen (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
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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
9.333.333,00
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
8.333.333,00
aan het financieringsinstrument is betaald (in EUR)
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
CO26 - Onderzoek,
financieringsinstrument bijdraagt
innovatie: Aantal
ondernemingen dat
samenwerkt met
onderzoeksinstellingen
41.1. Streefwaarde van de outputindicator
25,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte
0,00
van de streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
CO01 - Productieve
financieringsinstrument bijdraagt
investering: Aantal
ondernemingen dat steun
ontvangt
41.1. Streefwaarde van de outputindicator
80,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte
0,00
van de streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
CO03 - Productieve
financieringsinstrument bijdraagt
investering: Aantal
ondernemingen dat andere
financiële steun dan
subsidies ontvangt
41.1. Streefwaarde van de outputindicator
80,00
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41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte
van de streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
financieringsinstrument bijdraagt

41.1. Streefwaarde van de outputindicator
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte
van de streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
financieringsinstrument bijdraagt

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

2,00
CO29 - Onderzoek,
innovatie: Aantal
ondersteunde
ondernemingen om voor
het bedrijf nieuwe
producten te introduceren
50,00
0,00
CO28 - Onderzoek,
innovatie: Aantal
ondersteunde
ondernemingen om nieuw
op de markt producten te
introduceren
25,00
0,00

I. Vaststelling van het programma en van de prioriteit of maatregel op grond waarvan de steun
uit het ESI-fonds wordt verleend (artikel 46, lid 2, onder a), van Verordening (EU)
nr. 1303/2013)
1. Prioritaire assen of maatregelen ter ondersteuning van het financieringsinstrument, inclusief
dakfonds, uit hoofde van het ESI-fondsprogramma
1.1. Prioritaire as ter ondersteuning van het financieringsinstrument krachtens het 1 - Versterken
ESI-fondsprogramma
van onderzoek,
technologische
ontwikkeling en
innovatie
2. Naam van het (de) ESI-fonds(en) ter ondersteuning van het EFRO
financieringsinstrument in het kader van de prioritaire as of maatregel
3. Thematische doelstelling(en) als bedoeld in artikel 9, eerste alinea, van 01 - Versterking
Verordening (EU) nr. 1303/2013 die door het financieringsinstrument van onderzoek,
wordt/worden ondersteund
technologische
ontwikkeling en
innovatie
3.1. Bedrag uit ESI-fondsen dat in financieringsovereenkomsten van de in veld 3
6.000.000,00
gekozen thematische doelstelling is vastgelegd (facultatief)
4. andere ESI-fondsprogramma's die een bijdrage aan het financieringsinstrument leveren
4.1. CCI-nummer van elk ander ESI-fondsprogramma dat bijdragen aan 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 ZuidHolland
6. Officieel adres/vestigingsplaats van het financieringsinstrument (naam van het Prinses
land en de stad)
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 Investering in het
ingesteld financieringsinstrument, beheerd door of onder verantwoordelijkheid kapitaal van
van de managementautoriteit, als bedoeld in artikel 38, lid 1, onder b), dat met bestaande
bijdragen uit een ESI-fondsprogramma wordt ondersteund overeenkomstig rechtspersonen of
artikel 38, lid 4, onder a), b), c) en d), van Verordening (EU) nr. 1303/2013
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
Maatwerk
die voldoen aan standaardbepalingen en -voorwaarden d.w.z. "kant-en-klare
instrumenten"
9. Soort product dat door het financieringsinstrument wordt geleverd: leningen, microleningen,
garanties, investeringen in de vorm van aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal, ander
financieel product of andere steun in combinatie met het financieringsinstrument krachtens
artikel 37, lid 7, van Verordening (EU) nr. 1303/2013
9.0.1. Leningen (≥ 25 000 EUR)
Ja
9.0.2. Microleningen (< 25 000 EUR en verstrekt aan micro-ondernemingen)
Nee
volgens SEC/2011/1134 definitief
9.0.3. Garanties
Nee
9.0.4. Aandelenkapitaal
Nee
9.0.5. Quasiaandelenkapitaal
Nee
9.0.6. Andere financiële producten
Nee
9.0.7. Andere steun in combinatie met een financieringsinstrument
Nee
9.1. Beschrijving van het andere financiële product
9.2. Andere steun in combinatie met het financieringsinstrument: subsidie,
rentesubsidie of subsidie voor garantievergoedingen krachtens artikel 37, lid 7,
van Verordening (EU) nr. 1303/2013
10. Rechtsvorm van het financieringsinstrument krachtens artikel 38, lid 6, en Afzonderlijk
artikel 39 bis, lid 5, onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen voor de financieel geheel
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
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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, Een publiek- of
van Verordening (EU) nr. 1303/2013: bestaande of nieuw opgerichte juridische privaatrechtelijke
entiteit die belast is met de uitvoering van financieringsinstrumenten; de Europese instantie
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)
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 Prinses
financieringsinstrument uitvoert
Margrietplantsoen
32, 2595 BR Den
Haag
12. Procedure voor de selectie van de instantie die het financieringsinstrument Interne gunning
uitvoert: gunning van een overheidsopdracht; andere procedure
12.1. Beschrijving van de andere procedure voor de selectie van de instantie die
het financieringsinstrument uitvoert
13. Datum van ondertekening van de financieringsovereenkomst met de instantie
12-dec-2016
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
22.000.000,00
vastgelegd (in EUR)
14.1. waarvan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR)
6.000.000,00
14.1.1. waarvan EFRO (in EUR) (facultatief)
6.000.000,00
14.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR) (facultatief)
0,00
14.1.3. waarvan ESF (in EUR) (facultatief)
0,00
14.1.4. waarvan Elfpo (in EUR) (facultatief)
0,00
14.1.5. waarvan EFMZV (in EUR) (facultatief)
0,00
15.
Totaalbedrag
aan
programmabijdragen
betaald
aan
het
7.282.836,00
financieringsinstrument (in EUR)
15.1. waarvan bedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR)
2.783.061,00
15.1.1. waarvan EFRO (in EUR)
2.783.061,00
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)
4.499.775,00
15.2.1. waarvan het totaalbedrag aan nationale overheidsfinanciering (in EUR)
4.499.775,00
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
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financieringsinstrument is betaald (in EUR)
17. Totaalbedrag aan beheerskosten en -vergoedingen dat is betaald uit
699.022,00
programmabijdragen (in EUR)
17.1. waarvan basisvergoeding (in EUR)
591.464,00
17.2. waarvan prestatiegerelateerde vergoeding (in EUR)
107.558,00
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 UNIIQ: Proof of
financieringsinstrument
concept fonds
voor ZuidHolland
22.1. Soort financieel product aangeboden door het financieringsinstrument
Lening
24. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat is vastgelegd in deze lening,
8.100.000,00
garantie, aandelenkapitaal, quasiaandelenkapitaal of andere contracten betreffende
financiële producten met eindontvangers (in EUR)
24.1. waarvan totaalbedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR)
2.209.091,00
25. Totaalbedrag aan programmabijdragen betaald aan eindontvangers via deze
6.125.000,00
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)
1.234.091,00
25.1.1. waarvan EFRO (in EUR)
1.234.091,00
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)
4.890.909,00
25.3. waarvan totaalbedrag aan nationale private medefinanciering (in EUR)
27.
Aantal
met
eindontvangers
gesloten
contracten
betreffende
27
leningen/garanties/aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal/andere financiële
producten, per product
28. Aantal in eindontvangers gedane investeringen in de vorm van een
27
lening/garantie/aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal/ander financieel
product, per product
29. Aantal door het financiële product ondersteunde eindontvangers
27
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29.1. waarvan grote ondernemingen
29.2. waarvan kmo's
27
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
1
verstrekte en als gevolg van de wanbetaling opgeëiste garanties
34. Totaalbedrag aan niet-terugbetaalde uitgekeerde leningen (in EUR) of
300.000,00
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
10.681.818,00
van de eindontvangers beschikbaar is gesteld (in EUR)
38.3.1. waarvan publieke bijdragen (EUR)
4.890.909,00
38.3.2. waarvan private bijdragen (EUR)
5.790.909,00
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
3,67
aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal/ander financieel product, onder
verwijzing naar de financieringsovereenkomst, per product
39.2 Bewerkstelligd hefboomeffect aan het eind van het verslagjaar voor
8,55
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
Ja
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
60.713,00
financieringsinstrument (in EUR)
36. Vóór het eind van het verslagjaar aan het financieringsinstrument
468.916,00
terugbetaalde bedragen die toe te schrijven zijn aan steun uit ESI-fondsen (in
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EUR)
36.1. waarvan terugbetalingen van kapitaal (in EUR)
300.000,00
36.2. waarvan voordelen, andere inkomsten en opbrengsten (in EUR)
168.916,00
37. Bedrag aan gebruikte middelen die kunnen worden toegeschreven aan de ESIfondsen 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
16.000.000,00
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
5.404.641,00
financieringsinstrument is betaald (in EUR)
38.2.1. waarvan publieke bijdragen (EUR)
5.404.641,00
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
CO07 financieringsinstrument bijdraagt
Productieve
investering:
Particuliere
investeringen die
zijn afgestemd op
overheidssteun
voor
ondernemingen
(niet-subsidies)
41.1. Streefwaarde van de outputindicator
6.000.000,00
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41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de
streefwaarde van de outputindicator
41.
Outputindicator
(codenummer
en
naam)
waaraan
het
financieringsinstrument bijdraagt

41.1. Streefwaarde van de outputindicator
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de
streefwaarde van de outputindicator
41.
Outputindicator
(codenummer
en
naam)
waaraan
het
financieringsinstrument bijdraagt

41.1. Streefwaarde van de outputindicator
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de
streefwaarde van de outputindicator
41.
Outputindicator
(codenummer
en
naam)
waaraan
het
financieringsinstrument bijdraagt

41.1. Streefwaarde van de outputindicator
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de
streefwaarde van de outputindicator
41.
Outputindicator
(codenummer
en
naam)
waaraan
het
financieringsinstrument bijdraagt

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

950.000,00
CO01 Productieve
investering:
Aantal
ondernemingen
dat steun
ontvangt
125,00
27,00
CO28 Onderzoek,
innovatie: Aantal
ondersteunde
ondernemingen
om nieuw op de
markt producten
te introduceren
125,00
16,00
CO03 Productieve
investering:
Aantal
ondernemingen
dat andere
financiële steun
dan subsidies
ontvangt
125,00
27,00
CO04 Productieve
investering:
Aantal
ondernemingen
dat nietfinanciële steun
ontvangt
125,00
81,00

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)
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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 2 - Ondersteuning van de
krachtens het ESI-fondsprogramma
omschakeling naar een
koolstofarme economie in
alle sectoren
2. Naam van het (de) ESI-fonds(en) ter ondersteuning van het EFRO
financieringsinstrument in het kader van de prioritaire as of maatregel
3. Thematische doelstelling(en) als bedoeld in artikel 9, eerste alinea, 04 - Ondersteuning van de
van
Verordening
(EU)
nr. 1303/2013
die
door
het overgang naar een
financieringsinstrument wordt/worden ondersteund
koolstofarme economie in
alle bedrijfstakken
3.1. Bedrag uit ESI-fondsen dat in financieringsovereenkomsten van de
2.000.000,00
in veld 3 gekozen thematische doelstelling is vastgelegd (facultatief)
4. andere ESI-fondsprogramma's die een bijdrage aan het financieringsinstrument leveren
4.1. CCI-nummer van elk ander ESI-fondsprogramma dat bijdragen aan
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 Nederland, Prinses
(naam van het land en de stad)
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 Investering in het kapitaal
niveau ingesteld financieringsinstrument, beheerd door of onder van bestaande
verantwoordelijkheid van de managementautoriteit, als bedoeld in rechtspersonen of nieuw
artikel 38, lid 1, onder b), dat met bijdragen uit een ESI- opgerichte rechtspersonen
fondsprogramma wordt ondersteund overeenkomstig artikel 38, lid 4,
onder a), b), c) en d), van Verordening (EU) nr. 1303/2013
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
Maatwerk
financieringsinstrumenten die voldoen aan standaardbepalingen en
-voorwaarden d.w.z. "kant-en-klare instrumenten"
9. Soort product dat door het financieringsinstrument wordt geleverd: leningen, microleningen,
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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)
Ja
9.0.2. Microleningen (< 25 000 EUR en verstrekt aan microNee
ondernemingen) volgens SEC/2011/1134 definitief
9.0.3. Garanties
Nee
9.0.4. Aandelenkapitaal
Nee
9.0.5. Quasiaandelenkapitaal
Nee
9.0.6. Andere financiële producten
Nee
9.0.7. Andere steun in combinatie met een financieringsinstrument
Nee
9.1. Beschrijving van het andere financiële product
9.2. Andere steun in combinatie met het financieringsinstrument:
subsidie, rentesubsidie of subsidie voor garantievergoedingen krachtens
artikel 37, lid 7, van Verordening (EU) nr. 1303/2013
10. Rechtsvorm van het financieringsinstrument krachtens artikel 38, lid Afzonderlijk financieel
6, en artikel 39 bis, lid 5, onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 geheel
(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
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 Een publiek- of
artikel 39 bis, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1303/2013: bestaande of privaatrechtelijke instantie
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)
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 Computerweg 11-13, 3821
die het financieringsinstrument uitvoert
AA Amersfoort
12. Procedure voor de selectie van de instantie die het Selectie overeenkomstig de
financieringsinstrument uitvoert: gunning van een overheidsopdracht; bepalingen van de richtlijn
andere procedure
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
31-mei-2017
instantie die het financieringsinstrument uitvoert
IV. Naar prioriteit of maatregel uitgesplitst totaalbedrag aan programmabijdragen dat aan het
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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
8.000.000,00
financieringsovereenkomst is vastgelegd (in EUR)
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
2.000.000,00
financieringsinstrument (in EUR)
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
1.500.000,00
EUR)
15.2.1. waarvan het totaalbedrag aan nationale overheidsfinanciering (in
1.500.000,00
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
92.634,10
programmabijdragen (in EUR)
17.1. waarvan basisvergoeding (in EUR)
89.791,95
17.2. waarvan prestatiegerelateerde vergoeding (in EUR)
2.842,15
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 Duurzaamheidslening
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financieringsinstrument
22.1.
Soort
financieel
product
aangeboden
door
het Lening
financieringsinstrument
24. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat is vastgelegd in deze
137.407,00
lening, garantie, aandelenkapitaal, quasiaandelenkapitaal of andere
contracten betreffende financiële producten met eindontvangers (in
EUR)
24.1. waarvan totaalbedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR)
34.351,75
25. Totaalbedrag aan programmabijdragen betaald aan eindontvangers
137.407,00
via deze lening, microleningen, aandelenkapitaal of andere producten
of, in het geval van een garantie, vastgelegd voor leningen betaald aan
eindontvangers, per product (in EUR)
25.1. waarvan totaalbedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR)
34.351,75
25.1.1. waarvan EFRO (in EUR)
34.351,75
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
103.055,25
EUR)
25.3. waarvan totaalbedrag aan nationale private medefinanciering (in
EUR)
27. Aantal met eindontvangers gesloten contracten betreffende
2
leningen/garanties/aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal/andere
financiële producten, per product
28. Aantal in eindontvangers gedane investeringen in de vorm van een
2
lening/garantie/aandelenkapitaal
of
quasiaandelenkapitaal/ander
financieel product, per product
29. Aantal door het financiële product ondersteunde eindontvangers
2
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
2
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
103.055,25
het niveau van de eindontvangers beschikbaar is gesteld (in EUR)
38.3.1. waarvan publieke bijdragen (EUR)
103.055,25
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
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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
3,00
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
3,82
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
Ja
van het verslagjaar nog steeds operationeel was
32.1. Indien het financieringsinstrument niet operationeel was aan het
eind van het verslagjaar, datum van de afronding
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 ESIfondsen aan het financieringsinstrument (in EUR)
36. Vóór het eind van het verslagjaar aan het financieringsinstrument
1.621,00
terugbetaalde bedragen die toe te schrijven zijn aan steun uit ESIfondsen (in EUR)
36.1. waarvan terugbetalingen van kapitaal (in EUR)
1.391,00
36.2. waarvan voordelen, andere inkomsten en opbrengsten (in EUR)
230,00
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)
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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
6.000.000,00
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
1.500.000,00
het financieringsinstrument is betaald (in EUR)
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 CO31 - Energie-efficiëntie:
financieringsinstrument bijdraagt
Aantal huishoudens met
verbeterde
energieverbruikclassificatie
41.1. Streefwaarde van de outputindicator
1.000,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van
0,00
de streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
2.g - Aantal
financieringsinstrument bijdraagt
stimuleringsprojecten
gericht op energie
efficiëntie
41.1. Streefwaarde van de outputindicator
250,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van
2,00
de streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
2.f - Aantal leningen en
financieringsinstrument bijdraagt
garanties gericht op het
wegnemen van
financieringsobstakels op
het gebied van energie
efficiëntie
41.1. Streefwaarde van de outputindicator
250,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van
2,00
de streefwaarde van de outputindicator
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9.
OPTIONEEL VOOR HET VERSLAG DAT IN 2016 MOET WORDEN INGEDIEND, NIET VAN TOEPASSING OP ANDERE LICHTE VERSLAGEN:
MAATREGELEN DIE ZIJN GENOMEN OM TE VOLDOEN AAN DE EX-ANTEVOORWAARDEN
Tabel 14: Maatregelen die zijn genomen om te voldoen aan de toepasselijke algemene ex-antevoorwaarden
Algemene
antevoorwaarde

NL

ex-

Criteria waaraan niet wordt
voldaan

Genomen
maatregelen

Uiterste
datum

Verantwoordelijke
organen

111

Maatregel voltooid voor uiterste
datum

Aan
voldaan

criteria

Verwachte datum voor volledige uitvoering van resterende
maatregelen

Commentaar

NL

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

NL

ex-

Criteria waaraan niet wordt
voldaan

Genomen
maatregelen

Uiterste
datum

Verantwoordelijke
organen
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Maatregel voltooid voor uiterste
datum

Aan
voldaan

criteria

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

NL

Totale
investeringen

Totale
subsidiabele
kosten

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

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

Datum van ondertekening Opmerkingen
van de eerste opdracht voor
werken

NL

Belangrijke problemen bij de uitvoering van grote projecten en maatregelen die zijn genomen om
deze te verhelpen
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Geplande wijzigingen in de lijst met grote projecten in het operationele programma
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10.2.

Gezamenlijke actieplannen

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

NL

OP-bijdrage aan Prioritaire
het JAP
as

Soort
JAP

[Geplande] indiening bij [Geplande] start van de [Geplande]
de Commissie
uitvoering
voltooiing

117

Belangrijkste outputs en Totale
subsidiabele
uitgaven
die
resultaten
gecertificeerd tegenover de Commissie

zijn Opmerkingen

NL

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

1 - Versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Verwezenlijking van de doelstellingen
Voor prioriteit Innovatie geldt dat we qua committering (74% EFRO) op een mooi niveau zitten om
voldoende voortgang in het programma te houden en tegelijk de middelen over de programmajaren te
spreiden. Hierdoor kan van een “gewenst” tempo gesproken worden. Er is dan ook geen probleem met de
uitvoering van deze prioriteit. Ook werd in 2018 het eerste project vastgesteld, het project Plug-in hybride
Watertaxi.
De projecten kunnen gekarakteriseerd worden als substantieel in grootte en bestaand uit een brede
samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen. Er is al snel sprake van vijf tot tien partners in een
innovatieproject, met uitschieters naar maar liefst 35 partners. Opvallend is ook dat – mede door de
strenge selectie op de business case - die projecten vrijwel zonder uitzonderling hoog scoren op
valoriserend vermogen. Het selectiemechanisme lijkt dus een positieve uitkomst te hebben op de
programmadoestellingen.
De gemiddelde TSK-projectgrootte binnen prioriteit 1 is €4,9 mln. met een gemiddelde EFRO-bijdrage
van €1,4 mln.
Binnen Innovatie worden projecten vooral als cross-over van meerdere top sectoren uitgevoerd (90%), en
driekwart van de inzet richt zich op twee, drie of vier verschillende topsectoren. Projecten kwalificeren
zich hierbij vaak als proeftuin of Smart Field Lab, wat ook de hoge inzet op HTSM verklaart. Een flink
aantal van de door het ministerie van EZK erkende Smart Field Labs, is hierdoor mede dankzij Kansen
voor West mogelijk geworden. Zie hoofdstuk 16 voor een uitgebreider beschrijving van de RIS3-inzet.
De inzet op Investeringsvermogen loopt nu in de pas met de inzet op valorisatie. De reden hiervoor is dat
wat extra tijd nodig was om nieuwe revolverende fondsen te ontwikkelen.
62 voortgangsrapportages werden beoordeeld door de programmabureaus voor een bedrag van ruim €64
mln. aan kosten. 4% van die kosten werd gecorrigeerd. Het blijkt niet altijd eenvoudig, in het bijzonder
voor nieuwkomers om aan de verantwoordingseisen te voldoen, ondanks de afspraken die gemaakt
worden bij het startgesprek. 85% van de betalingen na behandeling van de voortgangsrapportages verloopt
binnen de daarvoor gestelde tijd van 90 dagen. De gemiddelde doorlooptijd van de niet tijdige betaling
bedraagt 115 dagen. T.a.v. de niet tijdige betalingen heeft de managementautoriteit maatregelen genomen
om dit te beperken - vervanging tijdens vakantie en tijdig telefonisch contact opnemen met begunstigden.
Nadat een eerste cyclus van voortgangsrapportage en betaling is afgehandeld, is sprake van een
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verbetering in de doorloopsnelheid.
De score van de resultaatindicatoren laat een divers beeld zien. Aan de ene kant is te zien dat het aandeel
innovatoren dat samenwerkt met andere bedrijven of kennisinstellingen op het gebied van innovatie
procentueel is afgenomen van 27% naar 22%. Hoewel het totale aantal innovatoren fors is toegenomen –
van 10.880 naar 12.111 -, heeft het aantal innovatoren dat samenwerkt met kennisinstellingen daarmee
geen gelijke tred gehouden (van 2.950 naar 2.659) en is dus relatief gedaald. Voor een goede interpretatie
van de verschillen moet in acht worden genomen dat het CBS een Methodebreuk in de meting van
samenwerking bij innovatie heeft gehanteerd. Dat leidt ertoe dat vanwege de manier van uitvraag het
aantal (en aandeel) samenwerkende innovatoren is gedaald. Vanaf verslagperiode 2014-2016 is het CBS
bij het invullen verplicht gaan stellen dat bedrijven tenminste één partner opgeven indien ze aangeven te
hebben samengewerkt bij innovatie. Gevolg is dat bedrijven in de vragenlijst nu minder vaak aangeven te
hebben samengewerkt (ze moeten een partner kiezen, maar realiseren zich nu dat ze niet met een
dergelijke partner hebben samengewerkt en herzien hun antwoord op de eerdere vraag of ze hebben
samengewerkt).
Aan de andere kant is te zien dat het aandeel van de omzet bij technologische innovatoren dat afkomstig is
van een vernieuwd product of vernieuwde dienst, is toegenomen van 20% naar 23%. Dit is een
behoorlijke toename en komt zelfs uit boven de gestelde streefwaarde in 2023. Als we deze toename
vergelijken met de afname van het aantal innovatoren, kan voorzichtig geconcludeerd worden dat er een
flinke omzetstijging per samenwerking is ontstaan.
Een laatste resultaatindicator laat de afname zien van het verschil tussen de vraag en het aanbod voor
innovatiefinanciering. De vijf projecten die hieraan bijdragen zijn de financieringsinstrumenten UNIIQ
Proof of concept fonds, InnovationQuarter fonds, het TMI-POC Fonds Flevoland, Innovatiefonds NoordHolland en het in 2019 te committeren Healthy Urban Living MKB-fonds Utrecht. Deze laatste is nu al
meegenomen omdat alle beoordelingen al zijn gedaan en het project in de eerste helft van 2019
gecommitteerd wordt. Hiermee ontstaat dan ook een compleet beeld. In het OP is uitgegaan dat de
investeringsruimte met €15 mln. afneemt tot €85 mln. De stand tot heden is dat dit goed behaald gaat
worden omdat met de vijf lopende projecten een vergroting van de investeringsruimte per jaar wordt
bereikt van €15,5 mln.
De score van de indicatoren uit het prestatieraamwerk is in overeenstemming met de geplande prestatie,
waardoor een aanpassing van het prioritaire budget niet nodig is. Maar omdat de streefwaarde voor
prioriteit 2 Koolstofarme economie niet is behaald, zal aan de EC worden voorgesteld om de
prestatiereserve van 6% die aan Koolstofarme economie was toebedeeld, toe te delen aan prioriteit 1
Innovatie.
De in 2018 gecommitteerde 24 projecten zijn: NeuroShirt - ontwikkelt neuronavigatie in een shirt voor
chirurgen; Waste to Chemistry - ontwikkelt de eerste Europese chemische recyclinginstallatie; Castor
EDC - ontwikkelt een schaalbare oplossing voor het standaardiseren van medisch onderzoek; Composite
Automation Development Centre - een proeftuin voor de productie van composieten; Groene chemie uit
CO2 en zonlicht - verduurzaming van de productie van Monochloorazijnzuur; Green Health Solutions –
marktintroductie van gezondheid bevorderende plantenproducten; Innovatiefonds Noord-Holland –
financiert innovaties in de proof-of-concept fase; Fieldlab Spectacular ArenA eXperiences - een proeftuin
rondom sport en grote events; Verpakkingsinnovatie Bloembollen - proof of concept Smart technologie
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voor verpakken bloembollen; Proeftuin op de Noordzee - meet- en testlocatie voor maritieme innovaties;
Safer Patient Toileting System - ontwikkeling innovatief toiletsysteem voor belegerige patiënten;
FOSTER - ontwikkeling glasvezelsensor die de verzilting bij de opslag van drinkwater monitort; Dutch
Application lab NanoSats - proeftuin voor de ontwikkeling van optische instrumenten; TBC de wereld uit!
- ontwikkeling van een valideerbaar prototype TBC zelftest; 3R TOXFLOW - teststrategie om zonder
zoogdierstudies veiligheid van chemische stoffen te bepalen; JIT Maintenance Techport - living lab voor
sensor technologie, internet of things /big data analyse; Wings For Aid - ontwikkelt onbemande
vliegtuigjes voor ‘the last mile’ in moeilijk bereikbare gebieden; Facade Service Application - mbostudenten maken kennis met state of the art technieken; Het eHealth Gebruikers Gilde - proefkamer voor
eHealth innovaties; LED it be Fresh! - onderzoeks-, innovatie- en onderwijsomgeving voor de
daglichtloze meerlagenteelt; DURAPRINT - ontwikkelt 3D-printbare filamenten voor een duurzame 3Dprint industrie; deLIVER – ontwikkeling gestandaardiseerde microbiota transplantatie voor behandeling
diabetes; Asbeter - industrieel onderzoek naar asbestdestructie met afvalzuren; en Petten Fieldlab ontwikkeling en marktintroductie van innovatieve nucleaire geneesmiddelen.
Specifieke doelstelling 1: Valorisatie.
De gemiddelde TSK-projectgrootte voor deze SD is €3,5 mln. met een gemiddelde EFRO-bijdrage van €1
mln. (29% interventie). De nadruk ligt - op basis van de RIS3 - op het verkrijgen van een hoger aandeel
nieuwe of vernieuwde producten en diensten. In die projecten wordt kennis omgezet naar economische
waarde. Kenmerkend hiervoor zijn de vele projecten waarbij sprake is van samenwerking tussen (MKB)
bedrijven onderling en met kennisinstellingen. Een goed voorbeeld zijn de ontwikkeling en het gebruik
van proeftuinen, living labs en demonstratiesites die zorgen voor de koppeling tussen vraag
(eindgebruiker) en aanbod (bedrijven en kennisinstellingen). In 2018 werden 24 valorisatieprojecten
gecommitteerd, die de hele keten van innovatie - van toegepast onderzoek tot aan marktintroductie en
procesinnovatie dekt.
Specifieke doelstelling 2: Investeringsvermogen.
De gemiddelde TSK-projectgrootte voor deze SD 2 is €20,5 mln. met een gemiddelde EFRO-bijdrage van
€6 mln. (29% interventie). De nadruk ligt - op basis van de RIS3 - op het beschikbaar stellen van
financiële middelen voor innovatie. Met een brede inzet op TRL’s en topsectoren. In 2018 werd één
financieringsinstrument gecommitteerd (Innovatiefonds NH), en in 2019 zal nog een laatste FI worden
gecommitteerd.

Prioritaire as

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

Verwezenlijking van de doelstellingen
Bij de prioriteit Koolstofarme economie is met de committering van de financieringsinstrumenten een
goede inhaalslag gemaakt. Er is dan ook geen probleem met de uitvoering van deze prioriteit. In 2018
werden vijf projecten gecommitteerd (zie verder), waarmee nu in totaal 12 projecten lopen binnen de
prioriteit. De gemiddelde TSK-projectgrootte van €7,3 mln. voor heel prioriteit 2 is substantieel, de
gemiddelde EFRO-bijdrage bedraagt €2 mln.
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Binnen deze prioriteit werden naast twee individuele projecten (Betondroger Rewinn en Bio-Hydrogen),
ook drie FI’s gecommitteerd. Dit zijn het FI SOFIE regionaal, FI SOFIE (GTI) en het FI Energiefonds
Den Haag (ED) verstrekt uit deze prioriteit. Voor deze laatste werden middelen uit Zuid-Holland, Den
Haag en Rotterdam beschikbaar gesteld.
De score van de prestatie-indicator 2.g. aantal stimuleringsprojecten gericht op energie-efficiënte uit het
prestatieraamwerk valt helaas lager uit dan voorzien. Hierdoor is een aanpassing van het prioritaire budget
vereist. In het OP werd nog uitgegaan van de veronderstelling dat het aantal gerealiseerde
stimuleringsprojecten op vijf zou uitkomen, maar de score bleef steken op drie. Dit resultaat was niet
voorzien, omdat tot voor kort voor het einde van 2018 nog door het project werd aangegeven dat de
geplande realisatie zou worden behaald. Dit was een redelijke aanname, maar uiteindelijk kostte het
opstellen van een juridisch-dekkend modelcontract voor huiseigenaren meer tijd dan voorzien. De
consequentie hiervan is dat in navolging van de verordening aan de EC zal worden voorgesteld om de
prestatiereserve van 6% van deze prioriteit aan prioriteit 1- Innovatie toe te delen.
Negen voortgangsrapportages werden beoordeeld door de programmabureaus voor een bedrag van €2,3
mln. aan kosten. 1% van die kosten werd gecorrigeerd. Ook voor deze prioriteit heeft de
managementautoriteit maatregelen genomen om tijdige betaling na indiening van de
voortgangsrapportages te waarborgen.
De score van de resultaatindicatoren laat het volgende beeld zien. Het percentage hernieuwbare energie in
het totale energiegebruik in Landsdeel West is toegenomen van 3,8% (2014) naar 5,2% in 2016 - het laatst
bekende cijfer. Uiteindelijk moet in 2023 een percentage van 16% worden bereikt zoals opgenomen in het
OP. Een tweede resultaatindicator laat het aandeel huishoudens zien met een A-energielabel in landsdeel
West. Dit is toegenomen van 3,1% (2014) naar 8,6%. Uiteindelijk moet hier in 2023 een percentage van
13% worden bereikt. De streefwaarden van beide indicatoren zijn in overeenstemming met de nationale
streefwaarde van Nederland. Het is duidelijk dat voor beide indicatoren nog een flinke opgave staat te
wachten. Tegelijkertijd is de invloed van het programma beperkt met de inzet van de middelen die het
heeft.
Specifieke doelstelling 3: Verkleinen aandeel fossiele brandstof.
Opvallend is de hoge gemiddelde TSK-projectgrootte voor deze SD €7,7 mln. De gemiddelde EFRObijdrage bedraagt €1,9 mln. (24% interventie). Dit hoge gemiddelde wordt vooral door het project
Aardwarmte Luttelgeest veroorzaakt. Zonder dit project daalt het gemiddelde namelijk tot €5,9 mln.
De nadruk van de projecten ligt op het bevorderen van alternatieve energiebronnen zoals Aardwarmte,
zonne-energie, biomassa, hergebruik van warmte, of door toepassing van Smart Grids -regelsystemen om
diverse vormen van energie optimaal te gebruiken.
In 2018 werden drie projecten gecommitteerd. Het Energiefonds Den Haag verstrekt revolverende
financiering t.b.v. het vergroten van het warmteaanbod in ZH. De betondroger Rewinn - ontwikkelt een
betondroger waarmee cementstof wordt teruggewonnen uit betonpuin draaiend op restwarmte of
biomassa. (GTI) Bio-Hydrogen produceert warmte en groene waterstof uit lokaal beschikbare biomassa en
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is de eerste proeffabriek voor groene waterstof.
Specifieke doelstelling 4: Verlagen energiegebruik
De gemiddelde TSK-projectgrootte voor deze SD is €6 mln. De gemiddelde EFRO-bijdrage bedraagt €2,4
mln. (39% interventie). Opvallend t.o.v. SD3 is het hogere interventiepercentage, dat gelijk is aan die van
het OP.
Alle drie lopende projecten zijn FI’s, waarvan er twee in 2018 werden gecommitteerd. De nadruk van die
FI’s ligt op energie efficiëntie. Het SOFIE II fonds (Regionaal) - verstrekt revolverende financiering voor
de energievraag in ZH, specifiek voor de ontwikkeling van de vraagzijde van hernieuwbare warmte en
restwarmte, middels aansluiting op warmtenetten in het kader van “van het gas af”. Het fonds is een
samenwerking van Rotterdam en Zuid-Holland. Het (GTI) SOFIE II fonds verstrekt revolverende
financiering voor het verlagen van het energieverbruik in het NPRZ-gebied en Stadshavens.
Vraagbundeling, financiering en uitvoering komen samen, om bv. woonwijken of bedrijfslocaties van het
gas te kunnen afkoppelen.

Prioritaire as

3 - Bevorderen van werkgelegenheid en ondersteuning arbeidsmobiliteit

Verwezenlijking van de doelstellingen
Alle 12 projecten van prioriteit 3 vallen in de GTI’s, en dragen ook bij aan de Specifieke doelstelling 5:
Arbeidspotentieel. De voortgang van de projecten ligt goed op koers. Er is dan ook geen probleem met de
uitvoering van deze prioriteit. De gemiddelde TSK-projectgrootte van alle lopende projecten is €2,1 mln.
en de gemiddelde EFRO-bijdrage bedraagt €1 mln. (47% interventie).
De projectpijplijn is nog goed gevuld. Projecten dragen goed bij aan de in het OP beschreven grotestadsproblematiek. De bij de GTI behorende gebiedsindeling vereist activiteiten die voor dat gebied een
positief effect hebben. Projecten dienen dit aspect voldoende mee te nemen. Hiervoor worden dan ook
speciale activiteiten opgenomen die gericht zijn op het betrekken van bijvoorbeeld jongeren uit het GTIgebied bij opleidingsmogelijkheden. Voorstellen moeten altijd passen bij de vraag van bedrijven naar
personeel. Omdat de jongeren bepaalde vaardigheden missen of nog niet hebben ontwikkeld, dient ook
hiermee rekening gehouden te worden in de projecten.
In 2018 werden vier projecten gecommitteerd. In Utrecht nemen 250 vmbo-leerlingen deel in Onbekend
maakt onbemind – aan een sollicitatietraining, bliksemstages en Carrière coach. In Amsterdam maakt het
House of Skills intersectorale arbeidsmobiliteit mogelijk. D.m.v. skills-assessment en modulaire
scholingsprogramma’s worden 5000 mensen uit het lager- en middensegment geholpen met nieuwe
vormen van matching. In Den Haag staat in het Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie de aansluiting
van onderwijs op de vraag van de arbeidsmarkt centraal, met een praktijkgerichte voorbereiding voor
werken in de energietransitie. En in Rotterdam onderzoek De Startmotor hoe bedrijven zo te faciliteren dat
scholing van laagopgeleide werknemers geen productiviteitsverlies geeft, via een intersectorale
‘ontwikkelketen’ die bedrijven stimuleert om op innovatieve wijze personeel in te zetten.
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De score van de resultaatindicator in deze prioriteit laat het volgende gunstige beeld zien. Het percentage
Jeugdwerkloosheid in de G-4 steden is bijna met de helft afgenomen van 14,6% in 2014 naar 7,7% in
2018. Ook is het interessant om te zien dat het verschil in jeugdwerkloosheid tussen het nationale aandeel
en het aandeel van de G-4 is afgenomen van 2,8% naar 1,2%. Deze afname moet uiteraard wel in het
perspectief worden gezien met het feit dat in 2014 de economische crisis nog een grote invloed had, en dat
de economische groei vanaf die tijd een aanzienlijke positieve invloed heeft op de verlaging van de
(jeugd)werkloosheid.
Het prestatiekader loopt wat betreft het aantal gecommitteerde indicatoren nagenoeg volgens de prognose.
Maar omdat de streefwaarde voor de prestatie-indicator voor prioriteit 4- Vestiging niet wordt behaald,
zal in 2019 een voorstel worden gedaan aan de EC om de prestatiereserve van 6% aan de prioriteit 3Arbeidspotentieel toe te delen.
18 voortgangsrapportages werden beoordeeld door de programmabureaus voor een bedrag van €4 mln.
aan kosten. 2% van die kosten werd gecorrigeerd.

Prioritaire as

4 - Bevorderen van sociale insluiting en bestrijding van armoede

Verwezenlijking van de doelstellingen
Alle zeven projecten van prioriteit 4 vallen in de GTI’s, en dragen bij aan de Specifieke doelstelling 6:
Vestiging. De voortgang van de projecten ligt op koers, hoewel het prestatiekader een onvoldoende score
laat zien (zie verder). Er is geen probleem met de uitvoering van deze prioriteit. De gemiddelde TSKprojectgrootte van alle lopende projecten is €4,1 mln. en de gemiddelde EFRO-bijdrage bedraagt €2 mln.
(49% interventie).
In 2018 is de voortgang duidelijk bijgetrokken dankzij de committering van financieringsinstrumenten in
Rotterdam en Den Haag. In totaal werden er drie projecten in 2018 gecommitteerd. In Amsterdam krijgen
startende en potentiële ondernemers in Amsterdam Heesterveld in het project Groeiplaatsen ondersteuning
bij de ontwikkeling van hun bedrijf, middels (gedeeltelijke) verbouwing van de plinten van vier
wooncomplexen naar werk-/bedrijfslocaties inclusief begeleiding/advisering. De overige twee projecten
betreffen financieringsinstrumenten. In Den Haag wordt met het Fonds Ruimte en Economie Den Haag
(FRED II) een financieringscapaciteit opgezet voor de transformatie van bedrijfs- en kantoorpanden en
winkel strips. In Rotterdam verstrekt het SOFIE II fonds revolverende financiering voor investeringen in
het vestigingsklimaat en verduurzaming en herstel van economische functies in het NPRZ-gebied en
Stadshavens.
De score van de resultaatindicatoren laat het volgende beeld zien. Het aantal bedrijfsvestigingen in de
GTI-gebieden laat een flinke groei zien. Van ruim 117 duizend naar 160 duizend. Deze aangroei komt
duidelijk hoger uit dan de voorziene groei in het OP in 2023. Deze groei heeft een positieve invloed op de
economische ontwikkelingen in de GTI-gebieden, maar ook op de werkgelegenheid die die economische
ontwikkeling uitlokt.
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Het CLLD in Scheveningen is met 24 projecten in uitvoering goed op koers om het einddoel van 27
projecten te behalen. Omdat er ook diverse kleinere projecten zijn gefinancierd is het beschikbare budget
nog toereikend voor het organiseren van meerdere rondes. Daarmee is het goed denkbaar dat het aantal
projecten ruim boven de 27 zal eindigen. Uit de monitoring en tussentijdse evaluaties komen een aantal
mogelijke verbeterpunten, die mogelijk van belang zijn voor eventuele toekomstige inzet van het CLLDinstrument in andere Haagse gebieden. Aandachtspunten zijn o.a.: de bevoorschotting van projecten, het
vereenvoudigen van de verantwoording en het vergroten van de betrokkenheid/bekendheid (meer
stemmers mobiliseren uit de representatieve doelgroep. Eind 2018 is de gemeente Den Haag aangehaakt
op het URBACT programma Com.Unity.Lab (link) waarbij kennis en ervaring wordt gedeeld met de
CLLD aanpak in stedelijke gebieden. De overige deelnemende steden zijn: Lissabon, Sofia, Ostrava,
Aalborg, Lille, Bari en Lublin.
Minder positief is het niet behalen van de prestatie-indicator CO39 – gerealiseerde m2 gerenoveerde
gebouwen. De streefwaarde voor 2023 zal worden gehaald. Een aantal redenen ligt hieraan ten grondslag.
Projecten worden gekenmerkt door nieuwe samenwerkingsverbanden, en ook is langere tijd nodig
vanwege fondsvorming. Hierdoor is de realisatie vertraagd en zijn minder projecten afgerond dan
verwacht. Daarom zal aan de EC worden voorgesteld de prestatiereserve van 6% toe te delen aan prioriteit
3- Arbeidspotentieel. Deze actie zal in de tweede helft van 2019 plaatsvinden.
Negen voortgangsrapportages werden beoordeeld door de programmabureaus voor een bedrag van ruim
€5,5 mln. aan kosten. 4% van die kosten werd gecorrigeerd.

Prioritaire as

5 - Technische Bijstand

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

11.2. Specifieke acties die zijn uitgevoerd om de gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen
en discriminatie te voorkomen, met name de bevordering van de toegankelijkheid voor mensen met
een handicap, en de regelingen die zijn getroffen om de integratie van het genderperspectief in het
operationele programma en in concrete acties te waarborgen (artikelen 50, lid 4 en 111, lid 4, tweede
alinea, onder e), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
Binnen de vereisten van de openstellingen wordt getoetst dat de specifieke acties die worden gehonoreerd
niet in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel zoals in art. 7 Vo (EU) nr. 1303/ 2013) opgenomen. In de
projectplannen van de ingediende projecten wordt tevens expliciet een hoofdstuk opgenomen over deze
grondbeginselen. Op basis hiervan kan de toets worden uitgevoerd en kan worden geconcludeerd dat de
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acties niet in strijd zijn met de genoemde beginselen. Daarnaast is allerlei wetgeving in Nederland al
gericht op deze beginselen.

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

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

Bedrag aan steun dat voor de doelstellingen op het Deel van de totale toewijzing
gebied van klimaatverandering moet worden aan
het
operationele
gebruikt (EUR)
programma (%)
34.179.945,27
93,77%
34.179.945,27
17,93%

Vooral de projecten binnen prioriteit 2 koolstofarme economie, richten zich op doelstellingen op het
gebied van klimaatverandering. Deze projecten leveren allemaal een bijdrage aan de klimaatverandering.
Via het verkleinen van het aandeel fossiele brandstoffen (SD3), of het verlagen van het energiegebruik
(SD4). Daarnaast leveren ook projecten in met name prioriteit 1 een bijdrage leveren op het gebied van
klimaatverandering. Zo zijn bijvoorbeeld te noemen het project Groene chemie uit CO2 en zonlicht, dat de
productieroute voor het maken Monochloorazijnzuur verddurzaamt waarmee de CO2-uitstoot van het
productieproces wordt verlaagd op een commercieel aantrekkelijke manier. Of het project FOSTER, dat
een nieuwe glasvezelsensor demonstreert die de verzilting bij de opslag van drinkwater monitort.

11.5. Rol van partners bij de uitvoering van het programma
De uitvoeringsstructuur van het programma is zodanig opgezet dat de stakeholders op vele momenten
betrokken (kunnen) zijn, of invloed hebben op de uitvoering van het programma. Zoals bij de interactie
van partners en stakeholders in de ontwikkeling van projecten. Zeker bij triple-helix model aanvragen, of
aanvragen met meerdere partners, bij de tenders, en ook bij de openstelling van budgetten. In DC en SAG
en het Comité van toezicht zijn ook stakeholders vertegenwoordigd. Ook vanuit deze gremia komen
regelmatig aanbevelingen t.a.v. de uitvoering van het programma. Door de MA zijn tot heden de volgende
aanpassingen in de manier van uitvoering tot stand gekomen.
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 Openstellingen
 Verbetering van toelichtingen
 Verantwoordingsgemak
Signalen van stakeholders worden regelmatig geanalyseerd en leiden waar nodig tot aanpassing van de
uitvoering. Voorbeelden hiervan zijn, beter onderbouwde rapportages van de deskundigencommissie,
promotie van de Quick scan procedure voor het vooraf toetsen van aanvragen, en advisering van MA/PB
bij projectontwikkeling.
Ook de constante monitoring van het programma door de managementautoriteit geeft aandacht aan de
uitvoering van het programma. Observaties van de stedelijke adviesgroepen, deskundigencommissie of de
programmabureaus t.a.v. de kwaliteit van de uitvoering, worden meegenomen in deze monitoring. De
resultaten van de monitoring worden besproken in het Comité van Toezicht. Eventuele hieruit
voortkomende gewenste veranderingen zullen worden doorgevoerd.
Op verzoek van het Comité van Toezicht is het permanente klanttevredenheidsonderzoek opgezet.
Eind augustus zijn de reacyies van de tweede enquête ontvangen. 29 begunstigden werden gevraagd een
enquête in te vullen en 12 antwoorden werden ontvangen. Over het algemeen is de uitkomst niet heel
anders dan de eerste enquette. Het betreft o.a. de lange doorlooptijden, té weinig tijd gegund bij de DC,
die wellicht ook niet altijd ter zake kundig is. Als suggestie hiervoor werd aangegeven om voor een
kleine(re) DC-delegatie te kiezen. Verder geeft de helft van de respondenten aan dat het e-loket nog
(steeds) niet prettig werkt. Nog steeds vindt men dat gevraagde hoeveelheid informatie veel is, even als
een suggestie voor het slimmer aanbieden van documenten aan het beheersysteem. Nog steeds wordt het
meedenken, oplossingen aandragen en bereikbaar zijn van het programma, als zeer prettig ervaren. Als
verbeterpunt werd aangegeven dat de administratieve lasten zeer hoog zijn; dat het MKB erg geholpen zou
zijn met een beperkte bijdragen, en dat het fijn zou zijn als het programma ook in het Engels wordt
aangeboden.
Daarnaast zijn in 2018 tussentijdse evaluaties uitgevoerd of gestart. Bij al deze evaluaties werden de
stakeholders in ruime mate ondervraagt.
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12.
VERPLICHTE INFORMATIE EN BEOORDELING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 111,
LID 4, EERSTE ALINEA, ONDER A) EN B), VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013
12.1. De vorderingen bij de uitvoering van het evaluatieplan en het vervolg dat aan de bevindingen
van evaluaties is gegeven
Vervolg op de tussentijdse evaluatie Innovatie
Op 2 november 2018 heeft het Comité van Toezicht kennisgenomen van deze evaluatie en de gemaakte
aanbevelingen. Het Comité stemde in om in de voorbereiding van het OP 2020+ de volgende zaken mee te
nemen:
 Opnemen van een regeling per call, die als geheel binnen de AGVV valt. Waarmee niet meer
iedere aanvraag apart getoetst hoeft te worden op staatssteun.
 De beoordeling van criterium 1 (passend binnen beleid en OP) niet meer door de DC te laten doen,
maar door de MA.
 Inbouwen van een minimale score als extra criterium bij de projectbeoordeling. Hiermee wordt
voorkomen dat er te veel her-ingediend kan worden.

Vervolg op de tussentijdse evaluatie Koolstofarme economie
Op 20 december 2018 heeft het Comité van Toezicht kennisgenomen van de evaluatie. De MA
heeft hierna in overleg met deskundigencommissie en steunpunten een nieuwe leidraad gemaakt
die al resultaat heeft voor nieuwe aanvragen.
De aanbevelingen die voor het OP 2020+ zullen worden meegenomen zijn:
 Uitvoeren van een marktanalyse van het subsidielandschap, met beschikbare middelen voor welke
doelgroep. Te gebruiken voor finetunen en vermarkten laatste openstellingen en 2020+.
 Overweeg ontwikkelcapaciteit als thema. Het is wenselijk een deel van het budget te investeren
voor procesgeld en toeleiding naar kapitaal. Koolstofarme economie in het programma 2020+
actiever uitdragen.
 Verduidelijk de formulering van de OP-tekst en geef meer voorbeelden van gewenste projecten.
Laat de tekst bij verschillende stakeholders toetsen.
 Zorg voor een voldoende aantal deskundigen (eventueel in een flexibele schil van deskundigen)
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Voortgang tussentijdse evaluatie Geintegreerde Territoriale Investeringen (GTI’s)
In de tweede helft van 2018 t/m februari 2019 heeft het bureau Ecorys de evaluatie van de GTI’s
uitgevoerd. De centrale probleemstelling van de evaluatie luidde: wat kan er al geconcludeerd
worden over de toegevoegde waarde van GTI en welke leerervaringen met betrekking tot
organisatie en uitvoering zijn er? Daarbij behoren twee hoofdvragen: Is de verstrekking van GTImiddelen doeltreffend, doelmatig en effectief, en welke positieve en negatieve effecten heeft de
geïntegreerde aanpak?
Het rapport van deze tussenevaluatie is in februari 2019 opgeleverd en zal in het Comité van
Toezicht van juni 2019 worden besproken.

Voortgang tussentijdse evaluatie Beheer van het programma
Bij de start van de uitvoering van het EFRO is een samenwerkingsconvenant gesloten tussen de
vier MA’s, CA en EZK. Gericht op een gezamenlijk beoordelingssysteem; AO; ICT-systeem;
afstemming en kennisdeling/gezamenlijke opleiding, en Governance. De tussenevaluatie
onderzoekt of deze samenwerkingsafspraken tot kwaliteitsverbetering in de uitvoering hebben
geleid. Daarbij kijkend naar drie vragen: Is het samenwerkingsconvenant uitgevoerd? Heeft het
samenwerken voldoende toegevoegde waarde? En verdient het aanbeveling om post 2020 op
dezelfde wijze te werken?
Het rapport van de tussenevaluatie zal medio 2019 worden opgeleverd. Hierna zal de evaluatie in
een schriftelijk Coimité van Toezicht voor bespreking worden ingebracht.
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Status

Naam

Fonds

Gepland

Tussentijdse
evaluatie
GTI's

EFRO

Jaar van
eindevaluatie
2019

Soort
evaluatie
Gemengd

Thematische
doelstelling
08
09

Onderwerp

Bevindingen (indien uitgevoerd)

Follow-up (indien uitgevoerd)

Voortgang tussentijdse
evaluatie GTI’s
In de tweede helft van 2018 februari 2019 is de evaluatie van
de GTI’s uitgevoerd. De centrale
probleemstelling van de
evaluatie luidde: wat kan er al
geconcludeerd worden over de
toegevoegde waarde van GTI en
welke leerervaringen met
betrekking tot organisatie en
uitvoering zijn er? Met daarin
twee hoofdvragen: Is de
verstrekking van GTI-middelen
doeltreffend, doelmatig en
effectief, en welke positieve en
negatieve effecten heeft de
geïntegreerde aanpak?

Gepland

NL

Tussentijdse
evaluatie
Uitvoering

EFRO

2019

Proces

01
04
08
09

Het samenwerkingsconvenant
van de MA’s, CA en EZK richt
zich op een gezamenlijk
beoordelingssysteem; AO; ICTsysteem; afstemming en
kennisdeling/gezamenlijke
opleiding, en Governance. De
tussenevaluatie onderzoekt of de
samenwerkingsafspraken tot
kwaliteitsverbetering in de
uitvoering hebben geleid.
Daarbij kijkend naar drie
vragen: Is het
samenwerkingsconvenant
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uitgevoerd? Heeft het
samenwerken voldoende
toegevoegde waarde? En
verdient het aanbeveling om
post 2020 op dezelfde wijze te
werken?
Uitgevoerd

Tussentijdse
evaluatie
prioriteit 1
Innovatie

EFRO

2018

Gemengd

01

De tussentijdse evaluatie is
namens de vier MA’s in
Nederland door de RUG
uitgevoerd. Het rapport zoomt in
op twee hoofdvragen:
1. Slagen de Management
Autoriteiten erin die
projecten te selecteren
die in potentie bijdragen
aan de twee
gezamenlijke
doelstellingen van de in
uitvoering genomen
programma’s?
2. Werkt de
interventielogica die aan
het programma ten
grondslag ligt ten
aanzien van de twee
gezamenlijke
doelstellingen?
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1. Worden projecten
geselecteerd die
bijdragen aan de
doelstellingen?
Antwoord is bevestigend,
dominantie van projecten
gericht op kennis en
innovatieconsortia. Unieke
positie EFRO wordt bevestigd.
Selectieproces werkt goed met
juiste projecten. Voor
Kennistransferclusters en
individuele ontwikkeltrajecten
is de aansluiting minder
duidelijk door alternatieve
financieringsopties. Ruimte
voor hogere ambities dan
uitsluitend regionale schaal. DC
functioneert als cruciale
poortwachter. Pitchen van een
projectvoorstel is voorbeeld
voor andere landsdelen.
Kwaliteit van aanvragen is sterk
gestegen, m.n. business cases.
Risico voor opdrogen
projectpijplijn door
(on)bekendheid en imago
EFRO, drempelvrees bij MKB
en inhoudelijke en geografische

Vervolg op de tussentijdse
evaluatie Innovatie
Op 2 november 2018 heeft
het Comité van Toezicht
kennisgenomen van deze
evaluatie en de gemaakte
aanbevelingen. Het Comité
stemde in om in de
voorbereiding van het OP
2020+ de volgende zaken
mee te nemen:
 Opnemen van een
regeling per call, die
als geheel binnen de
AGVV valt.
Waarmee niet meer
iedere aanvraag apart
getoetst hoeft te
worden op
staatssteun.
 De beoordeling van
criterium 1 (passend
binnen beleid en OP)
niet meer door de DC
te laten doen, maar

NL

kaders.Werkt interventielogica
t.a.v. de doelstellingen?
1. Werkt de
interventielogica?
Hoe intensiever de
samenwerking, hoe beter het
project scoort. Open
communicatie en wederzijds
vertrouwen is belangrijke
voorspeller van
projectsucces. Pijnpunt is
administratieve overlast in
aanvraag- en uitvoering.
Belangrijkste lessen zijn:
Streng, Ambitieus en
Wederzijds Vertrouwen. Bepleit
wordt het handhaven van een
streng selectieproces.

door de MA.
 Inbouwen van een
minimale score als
extra criterium bij de
projectbeoordeling.
Hiermee wordt
voorkomen dat er te
veel her-ingediend
kan worden.

Comité van Toezicht adviseert
in de voorbereiding van het OP
2020+ het volgende mee te
nemen:
 Opnemen van 1 regeling
per call vallend binnen
de AGVV.
(simpeler staatssteun
toets).
 Beoordeling van
passendheid binnen
beleid en OP door MA.
 Minimale score bij
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projectbeoordeling
voorkomt te veel
herindieningen.
Uitgevoerd

NL

Tussentijdse
evaluatie
Kansen voor
West II
Prioritaire as
Koolstofarme
economie

EFRO

2018

Proces

04

Het bureau ERAC heeft de
evaluatie uitgevoerd. Het KvW
evaluatieplan beschrijft de
hoofdvraag als: ‘In hoeverre is
de verstrekking van EFROmiddelen doeltreffend,
doelmatig en effectief, o.b.v. het
gestelde in het OP?’ Omdat ten
tijde van de evaluatie slechts
twaalf aanvragen waren
gehonoreerd, is er met de MA
overeengekomen dat het
primaire doel van de evaluatie
is: ‘het in kaart brengen van de
leereffecten’. Leereffecten die
mede het OP kunnen vormgeven
voor de periode 2021-2027.
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Belangstelling voor de prioriteit
is beperkt met relatief weinig
initiatieven. Factoren die een rol
spelen zijn concurrentie van
meer toegankelijke subsidies,
complexiteit rondom het
programma, negatieve
beeldvorming t.a.v. de
complexiteit van EFRO,
samenstelling DC,
beoordelingssystematiek en
rolverdeling tussen DC en
steunpunten. Leereffecten zijn
essentieel bij het vormgeven
van het nieuwe OP. In huidige
programma kan worden
geïnvesteerd in een betere
toegankelijkheid, zoals het
verbeteren van de
communicatie en verduidelijken
van de richtlijnen voor
projectbeoordeling. Een
gerichtere marktanalyse draagt
bij aan meer maatwerk. Voor de
langere termijn het ter
beschikking stellen van
ontwikkelcapaciteit en
helderder communiceren van de
programmacriteria.

Vervolg op de tussentijdse
evaluatie Koolstofarme
economie
Op 20 december 2018 heeft
het Comité van Toezicht
kennisgenomen van de
evaluatie. De MA heeft
hierna in overleg met
deskundigencommissie en
steunpunten een nieuwe
leidraad gemaakt die al
resultaat heeft voor nieuwe
aanvragen.
De aanbevelingen die voor
het OP 2020+ zullen worden
meegenomen zijn:
 Uitvoeren van een
marktanalyse van het
subsidielandschap,
met beschikbare
middelen voor welke
doelgroep. Te
gebruiken voor
finetunen en
vermarkten laatste
openstellingen en
2020+.
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 Overweeg
ontwikkelcapaciteit
als thema. Het is
wenselijk een deel
van het budget te
investeren voor
procesgeld en
toeleiding naar
kapitaal.
Koolstofarme
economie in het
programma 2020+
actiever uitdragen.
 Verduidelijk de
formulering van de
OP-tekst en geef meer
voorbeelden van
gewenste projecten.
Laat de tekst bij
verschillende
stakeholders toetsen.
 Zorg voor een
voldoende aantal
deskundigen
(eventueel in een
flexibele schil van
deskundigen)
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12.2. De resultaten van de voorlichtings- en publiciteitsmaatregelen voor de fondsen die zijn
uitgevoerd in het kader van de communicatiestrategie
Strategie
De voorlichtings- en publiciteitsmaatregelen volgen de gezamenlijke communicatiestrategie van EFRO en
ESF. De strategie is gebaseerd op drie pijlers: we doen samen wat we samen kunnen doen, we respecteren
onderlinge verschillen en de boodschap gaat (bijna) altijd via projecten. De volgende resultaten zijn daarin
te benoemen.
Doorlopende activiteiten
Los van een aantal hoogtepunten was er in 2018 vooral sprake van doorlopende activiteiten. Zoals het op
peil houden van de websites www.kansenvoorwest2.nl, en www.europaomdehoek.nl. De Kansen voor
West website is vooral bedoeld voor degenen die direct bij het programma betrokken zijn en bevat allerlei
andere nuttige informatie voor aanvragers, begunstigden en stakeholders. De website sluit aan op het
beheersysteem Navision, waarin de projectadministratie is opgenomen. Uit diverse reacties van gebruikers
bleek dat de website een update nodig had. Met name de vindbaarheid van documenten en de navigatie
zijn verbeterd.
Een andere doorlopende activiteit is de nieuwsbrief, die in 2018 twee keer verscheen en naar bijna 1.700
mailadressen werd verzonden. De nieuwsbrief voorziet duidelijk in een behoefte. Na invoering van de
AVG zijn de abonnees er nogmaals gewezen op de mogelijkheid om zich uit te schrijven. Hier is
nauwelijks gebruik van gemaakt.
Europese Kijkdagen – Weekend van de Wetenschap op 6 en 7 oktober
Conform de afspraken is de samenwerking met het Weekend van de Wetenschap in 2018 gecontinueerd.
Het middenkatern van het blad Kidsweek van september was geheel gewijd aan Europese projecten.
Totaal deden 20 Europees gefinancierde projecten mee. Het aantal bezoekers fluctueert over de jaren. In
2018 waren er ruim vierduizend bezoekers, aanzienlijk beter dan in 2017 (1.400). Maar in 2016 en 2014
waren er ruim zesduizend bezoekers en in 2015 ruim drieduizend. Hoewel er nog steeds sprake is van
enkele kinderziektes, kunnen we spreken van een geslaagde samenwerking.
Communicatienetwerken
Kansen voor West is al sinds 2007 onderdeel van het Nederlandse communicatienetwerk waarin de ESIFfondsen zijn vertegenwoordigd. Dit netwerk heeft tot doel om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de
beperkte middelen en toch een zo groot mogelijk bereik te hebben. Het netwerk vergadert een maal per
zes weken.
Daarnaast is er op Europees niveau een vergelijkbaar communicatienetwerk actief. Het netwerk is van
belang om op de hoogte te blijven van de voortgang van lopende afspraken en van komende
ontwikkelingen. Daarnaast is het belangrijk om een plaats te hebben om onze stem te laten horen. De
situatie in Nederland is niet ‘mainstream’. We zijn een klein land, met een heel klein
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communicatiebudget. Maar we lopen wel vaak voor in onze opvattingen en de manier waarop wij
problemen oplossen. We streven ernaar steeds een constructieve bijdrage te leveren, en tegelijk voldoende
manoeuvreerruimte te houden. Het ministerie van EZK vertegenwoordigt de lidstaat. Kansen voor West
levert de eerste vervanger. Het netwerk komt tweemaal per jaar bij elkaar. Eenmaal in Brussel en eenmaal
‘op locatie’.
Bezoek aan de CLLD Scheveningen
De vergadering van het Comité van Toezicht op 18 mei vond plaats in Scheveningen. Kansen voor West
heeft hier een Community Led Local Development project, en dat wordt uitgevoerd in Scheveningen. Het
project valt uiteen in 27 kleine deelprojecten, die gekozen worden door de lokale bevolking. Dat maakt dit
project uniek voor Kansen voor West.
Bezoek delegatie Kroatië – 26-29 november
De managementautoriteit en vertegenwoordigers van de GTI’s in Kroatië hebben een bezoek gebracht aan
Kansen voor West. Zowel bij de managementautoriteit als bij de GTI’s van Den Haag en Amsterdam werd
een dagprogramma voor deze delegatie van 17 mensen georganiseerd. De keuze van de Kroaten voor een
bezoek aan NL was gebaseerd op de goede voortgang van de GTI’s in Kansen voor West. Tijdens de
bezoeken werd uitgebreid aandacht gegeven aan de organisatorische opzet van de GTI’s en werden
projectbezoeken afgelegd. Looking back to late November last year, I find that I’m still buzzing about the
Netherlands Field Visit we did for the Croatians. I really think it was a tremendous success in the end.
Thanks very much, once again, for all your help and the special care you took. (Commentaar van de
delegatieleider).
Overige bijeenkomsten
De programmamanager nam op uitnodiging deel aan een aantal bijeenkomsten die gericht waren op de
Europese structuurfondsen. Op 24 mei was dit de conferentie "Good Govenance for Cohesion Policy" in
Brussel, op 13 juni de Round Table on the Future Legislations in Brussel, en op 5 november de High
Level Conference ‘Global Europe as an Investment Destination’ bijeenkomst.
De programmasecretaris heeft in mei een voordracht gegeven over het EFRO-programma, en met name de
GTI’s aan een vertegenwoordiging van stedelijke planners uit Peru. Begin november heeft hij
deelgenomen aan een tweede seminar voor GTI’s in Riga. Met name in de nieuwe lidstaten is er interesse
voor de manier waarop in Kansen voor West wordt omgegaan met duurzame stedelijke ontwikkeling.
Resultaten
De communicatiestrategie is erop gericht om de resulaten van de projecten veel aandacht te geven. De
eindgesprekken en eindverslagen van projecten zijn daar nu veel meer op gefocused. Vanuit hier wordt
ook de vertaling naar www.europaomdehoek.nl en de Nieuwsflitsen gemaakt.
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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
In de GTI’s is een toenemende aandacht en “up-skilling” te zien voor de beroepen van de toekomst. Zoals
b.v. bij House of Skills, dat een intersectorale arbeidsmobiliteit mogelijk maakt met skills-assessment en
modulaire scholingsprogramma’s voor het lager- en middensegment en nieuwe vormen van matching. En
ook bij het Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie waarbij de aansluiting van onderwijs op de vraag
van de arbeidsmarkt centraal staat, een praktijkgerichte voorbereiding voor werken in de energietransitie.
EFRO-projecten die inzetten op het verbeteren van het arbeidspotentieel komen tot stand o.b.v. de vraag
vanuit de arbeidsmarkt. De synergie vindt vooral op programmaniveau plaats. Maar, waar mogelijk wordt
in gezamenlijkheid tussen het EFRO en ESF gewerkt aan projectaanvragen. Daarbij wordt gekeken naar
het maken van matching in synergie tussen de economische en sociale pijlers. De samenwerking krijgt
vorm in samenwerking bij werven en selecteren van instroom; voorkomen van uitval aan het einde van het
EFRO-traject; bij daadwerkelijke uitval versneld instromen met ESF; en gezamenlijke communicatie.
De EFRO inzet op Vestiging is goed bijgetrokken. In Rotterdam en Den Haag werden fondsen voor deze
prioritaire as gecommitteerd. De aanvankelijke aanname dat financiering nodig zal zijn voor het
ontwikkelen van aantrekkelijke vestiging, blijkt in Amsterdam minder relevant. Hiervoor werd in 2018
een budgetverschuiving goedgekeurd van €2 miljoen EFRO van prioriteit 4 Vestiging naar prioriteit 3
Arbeidspotentieel.
De inzet van de vier GTI’s richt zich op de mismatch op de arbeidsmarkt, met deze specifieke kenmerken:
Amsterdam – Medisch, Digitaal, Zonnestroom, Waterstof, Vestiging, Skill-ontwikkeling
Den Haag

– Digitaal, Fondsen Verduurzaming, Vestiging, Skill ontwikkeling, Energietransitie

Rotterdam

– Fondsen Energievraag, Energieverbruik, Kennis, Vestiging, Plaatsing met een afstand

Utrecht

– Kennis, Vestiging, Leerwerkplaatsen

De EFRO-middelen voor prioriteiten 1 en 2 zijn inmiddels uitgeput. Voor alle GTI’s wordt verwacht dat
alle doelstellingen zullen worden gehaald. In 2018 begin 2019 werd een evaluatie van de GTI’s
uitgevoerd, die in het Comité van Toezicht van juni 2019 zal worden besproken.
Voor het ESF zijn, middels een regeling van het ministerie SZW, middelen beschikbaar gesteld. Per 1
april 2018 is de eerste tranche van deze regeling (1 april 2016 tot 1 april 2018) afgelopen en hebben de
projecten een einddeclaratie ingediend. Uitgevoerde activiteiten betreffen o.a. samenwerking met partners
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in de wijk i.h.k.v. de kortste weg naar werk; life coaching; empowerment; begeleiding en coaching op de
werkvloer en het ontwikkelen van zowel werknemers- als sociale vaardigheden. Het Amsterdamse project
gericht op statushouders heeft de ESF-award 2018 gewonnen.Begin 2018 is een tweede tijdvak
opengesteld en hebben de vier gemeenten een nieuwe subsidie aanvraag ingediend. Deze subsidie
aanvragen zijn goedgekeurd. De start van het tweede tijdvak sluit aan op het eerste tijdvak, zodat in gang
gezette activiteiten kunnen worden voortgezet. De looptijd van het tweede tijdvak eindigt uiterlijk 31
maart 2021. Het beschikbaar gestelde budget bedraagt totaal € 13,1 mln. Tevens kunnen de niet benutte
gelden uit het eerste tijdvak voor het tweede tijdvak worden ingezet. Ook is in 2018 een tussentijdse
evaluatie op de regeling uitgevoerd. De resultaten zijn begin 2019 beschikbaar gekomen, de rapportage is
inmiddels gereed en gepubliceerd.

14.2. De vorderingen bij de uitvoering van acties ter vergroting van de capaciteit van de
autoriteiten van de lidstaten en van de begunstigden om de fondsen administratief te beheren en te
gebruiken

14.3.

De vorderingen bij de uitvoering van interregionale en transnationale acties

14.4.

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

Zoals bepaald in artikel 27, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 "Inhoud van programma's",
artikel 96, lid 3, onder e), "Inhoud, vaststelling en wijziging van operationele programma's voor de
doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid"", artikel 111, lid 3, artikel 111, lid 4, onder d),
"Uitvoeringsverslagen voor de doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid"" en bijlage I,
afdeling 7.3 "Bijdrage van mainstreamprogramma's aan de macroregionale en zeebekkenstrategieën"
draagt dit programma bij aan macroregionale en/of zeebekkenstrategieën:
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EU-strategie voor het Oostzeegebied (EUSBSR)
EU-strategie voor het Donaugebied (EUSDR)
EU-strategie voor de Adriatisch-Ionische regio (EUSAIR)
EU-strategie voor het Alpengebied (EUSALP)
Strategie voor het Atlantische Zeegebied (ATLSBS)
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14.5.

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

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

SLIMME, DUURZAME EN INCLUSIEVE GROEI (OPTIE VOORTGANGSVERSLAG)

Informatie over en beoordeling van de programmabijdrage tot het verwezenlijken van de strategie van de
Unie voor een slimme, duurzame en inclusieve groei.
Doelstellingen
De EU 2020-strategie is gericht op bevordering van slimme, duurzame, en inclusieve economie in de EU.
Daartoe zijn vijf doelstellingen geformuleerd op het terrein van werkgelegenheid, onderzoek en innovatie,
duurzame energie en klimaat, onderwijs, en sociale inclusie. De Europese doelstellingen zijn vertaald naar
specifieke nationale doelen voor Nederland, waarbij rekening is gehouden met nationale uitgangsposities
en uitdagingen.
Nederland zet via een breed scala aan beleidsinstrumenten in op realisatie van de EU 2020-doelen voor
slimme, duurzame en inclusieve groei. De ESI-middelen die Nederland ontvangt vormen hierin, zowel in
Europees verband als op nationaal niveau, een (budgettair) beperkt aandeel. Dit geldt voor alle relevante
doelen op het gebied van werkgelegenheid, onderzoek en ontwikkeling, duurzame energie en klimaat, en
sociale inclusie.
Hieronder worden enkele relevante bijdragen van het Kansen voor West programma aan de EU 2020doelstellingen weergegeven, waarbij het programma zich richt op een bijdrage aan onderzoek en innovatie
en duurzame energie en klimaat.
Onderzoek en ontwikkeling
Nederland zet met vier regionale EFRO-programma’s in zeer sterke mate in op onderzoek en
ontwikkeling, zo ook in West-Nederland. Voor elk programma geldt dat de nadruk ligt op ontwikkeling en
op valorisatie van innovaties binnen het midden- en kleinbedrijf (mkb). Insteek is dat meer bedrijven gaan
innoveren en dat dit meer samen met andere bedrijven en kennisinstellingen gebeurt. Dit betekent dat de
EFRO-bijdrage aan de EU 2020-doelstelling voor uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling primair ligt in
het verhogen van het private deel van de uitgaven.
De Rijksuniversiteit Groningen heeft in 2018 op basis van een theory based impact evaluation van de
EFRO-programma’s geconcludeerd dat het programma projecten selecteert die bijdragen aan de
doelstellingen. Daarbij is geanalyseerd in welke mate projecten erin slagen om de verwachte resultaten
daadwerkelijk te realiseren. De analyse geeft een positief beeld van de interventielogica, waarbij de
meeste projecten de verwachte doelstellingen realiseren.
Duurzame energie en klimaat
Nederland heeft zich ten doel gesteld om de CO2-uitstoot met 20% te verminderen, om 20% van de
energie op duurzame wijze op te wekken, en om 20% energiebesparing te realiseren.De EFRO-bijdrage
aan de EU 2020-doelstelling voor duurzame energie en klimaat, is voor een belangrijk deel gekoppeld aan
de slimme uitrol van duurzame energie, warmte en het bevorderen van energieefficiency in bestaande
omgeving.
In het landenrapport van 2019 is de Europese Commissie redelijk positief over het economisch klimaat
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van Nederland. Hoewel de economische groei iets lijkt te dalen, gaat het economisch gezien nog steeds
goed. Waar het BNP in 2018 nog steeg met 2.5% zal het in 2019 naar verwachting met 1.7% stijgen. Het
hoge aantal flexibele banen in Nederland is volgens de Commissie een risico voor de economische
stabiliteit. Ook blijft de verwachte loonstijging uit en de markt wordt steeds krapper. Het rapport stelt dat
een deel van de aanbevelingen uit 2018 door Nederland zijn opgevolgd. Op driekwart van de terreinen
was er ten minste lichte vooruitgang te zien. Zo is er veel vooruitgang geboekt op het gebied van
stimulering van Onderzoek & Ontwikkeling in zowel de publieke als private sector.
In juli 2018 heeft de Raad van de Europese Unie voor Nederland aanbevelingen vastgesteld. De eerste
aanbeveling van de Raad vraagt o.a. om het budgettaire en het structuurbeleid te gebruiken voor een
verhoging van de publieke en private investeringen in onderzoek, ontwikkeling en innovatie.
De doelstellingen van de Regionale Innovatie Strategie (RIS3) van Kansen voor West is verbetering van
de economische concurrentiekracht van West-Nederland door verhoging van de investeringen in Research
& Development (R&D) en bevordering van innovatie. Het behalen van deze doelstellingen wordt gemeten
o.b.v. de inzet in topsectoren en de cross-overs daarvan, en de inzet in de “technology readyness” levels
(TRL). De topsectoren die in de RIS3 zijn benoemd, zijn: agro&food (A&F), chemie, creative industrie
(CI), energie, high tech systemen en materialen (HTSM), ICT, logistiek, life sciences & health (LSH),
tuinbouw & uitgangsmaterialen (TU) en water.
Projecten binnen de innovatieprioriteit richten zich vooral (90%) op meerdere topsectoren (cross-over) Dit
is royaal boven de in het OP genoemde doelstelling van 80%. Driekwart van de inzet richt zich op twee,
drie of vier verschillende sectoren. Veruit de grootste inzet wordt gedaan op HTSM (41 projecten), LSH
(27 projecten) en Energie (23 projecten). Projecten kwalificeren zich vaak als proeftuin of Smart Field
Lab, wat ook de hoge inzet op HTSM verklaart. Een flink aantal van de door het ministerie van EZK
erkende Smart Field Labs, is hierdoor mede dankzij Kansen voor West mogelijk geworden.
Kijkend naar de inzet per specifieke doelstelling is een duidelijk waarneembaar verschil te zien tussen de
inzet voor valorisatie en investeringsvermogen. Bij de 55 lopende valorisatieprojecten is de relatieve TSK
inzet verreweg het grootst bij HTSM (25%). Daarna volgt LSH (13%), chemie (12%), energie (11%). De
inzet op CI 9%, water, 8%, logistiek 8%, TU 5%, A&F 7% en ICT 2% is duidelijk lager dan de grootste
groep. Desalniettemin is het aantal projecten dat op een bepaalde sector inzet relatief hoog zoals ook in de
figuur Aantal projecten dat inzet per sector is te zien.
Kijkend naar de inzet op TRL-niveau valt op dat 40% zich op TRL4- experimentele ontwikkeling, 32% op
TRL5- productontwikkeling en 13% op TRL2- onderzoek en ontwikkeling. De overige inzet is aanzienlijk
lager in vergelijking, en komt uit op 6% voor TRL7 demonstratie (eerste klant(en)), 5% voor TRL6
haalbaarheidsonderzoek en praktijk toepassing. Nog lager komen uit TRL1 fundamenteel onderzoek 2%,
en TRL3toegepast onderzoek 2%. Zoals verwacht is de “valley of death” (TRL 4, 5) ook het gewenste
interventie niveau.
In 2018 werden 23 valorisatieprojecten gecommitteerd. Opvallend bij die projecten is de reikwijdte van
vrijwel de hele keten van innovatie - van toegepast onderzoek tot aan marktintroductie en procesinnovatie.
Bij de vijf lopende projecten gericht op het Investeringsvermogen is de inzet gelijk verdeeld over alle
topsectoren. Een begrijpelijke situatie omdat pas bij de uitvoering van de onder een FI vallend project
meer gezegd kan worden over de topsectoren waarop dat project scoort. De vijf lopende projecten richten
zich op vier TRL’s. Maar liefst 45% richt zich op TRL 6- haalbaarheidsonderzoek praktijk toepassing,
34% op TRL 4- experimentele ontwikkeling, 12% op TRL 7- demonstratie (eerste klant(en)) en 9% op
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TRL 5- productontwikkeling. In 2018 werd een investeringsproject gecommitteerd (Innovatiefonds NH).
In 2019 zal nog een laatste FI worden gecommitteerd.
Conclusie is dat het programma een duidelijke gerichtheid kent op het verkrijgen van een hoger aandeel
nieuwe of vernieuwde producten en diensten in West Nederland. En hiermee dus voldoet aan de
doelstellingen van de RIS3.

HORIZON en EFRO complementair
Ten slotte een kort woord over de complementariteit van de Europese subsidieprogramma’s Horizon
(kaderprogramma) en EFRO (doelstelling 2 structuurfondsen). De afgelopen tien jaar zijn deze naar elkaar
toegegroeid. Er is nu sprake van twee instrumenten, die naadloos op elkaar aansluiten en inhoudelijk
complementair zijn waarbij het EFRO zich meer specifiek richt op het MKB. Doelstelling is de Europese
concurrentiekracht te vergroten door te investeren in economische structuurversterking en de
maatschappelijke uitdagingen voor de toekomst. Ze doen dat aanvullend op elkaar. De focus van het
Horizon programma ligt op de vroege fases in het innovatieproces, het fundamenteel onderzoek en net
daar voorbij. Als Horizon stopt pakt EFRO het op voor de volgende fases proof of concept, om zo de
valley of death naar marktintroductie te overbruggen en daadwerkelijk kennis naar de kassafase te
brengen. EFRO zorgt o.a. voor R&D-faciliteiten als incubators, field labs en testapparatuur waarvoor de
investering door één bedrijf in deze vroege fase te hoog is. Met die R&D-faciliteiten kunnen dan weer
Horizon projecten worden gerealiseerd. Zo vult EFRO het programma Horizon aan de voorkant (R&Dfacilitering) en aan de achterkant (valorisatie) aan. Beiden richten zich bovendien op het MKB. Daarbij
hebben de vier Nederlandse EFRO-programma’s recent cijfers gepresenteerd van het MKB dat direct
steun kreeg. Specifiek voor Kansen voor West zijn dit nu al ruim 500 unieke bedrijven, zodat met recht
het EFRO zich een plaats heeft verworven in het aandrijven van de motor voor de Nederlandse economie.
Enkele voorbeelden van die samenwerking:
Met EFRO wordt in het project iTOP gewerkt aan een manier om genetisch materiaal in menselijke cellen
te repareren. Door het transduceren van eiwitten en DNA in cellen voor de zogenoemde “gen-editing”
therapie. Met Horizon-2020 subsidie wordt verder aanvullend onderzoek in de verschillende
innovatiefases uitgevoerd.
Met EFRO wordt in het project Castor EDC ingezet om resultaten van onderzoeken te voorzien van
standaardprotocollen en formulieren en richting markt te brengen. Met Horizon 2020 wordt aanvullend
ingezet in activiteiten om de basis applicatie verder te ontwikkelen.
Met EFRO wordt in het project Smart Solar Charging Regio Utrecht ingezet op ontwikkeling van nieuwe
businessmodellen. Met Horizon 2020 wordt ingezet op opschaling/pilot middels een integraal geheel van
interventies.
Met EFRO is in Kansen voor West I ingezet in VU Medical imaging en in GMP2. In Kansen voor West II
in Tracing en trading en in Fieldlab Petten. Nu wordt met Horizon 2020 een aantal subsidieprojecten
uitgevoerd als RADIOMI, PET3D, ITN programma PET-Alphasy en IMI2 programma Immune-Image.
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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).
De realisatie van het programma t.a.v. de in het prestatiekader opgenomen waarden laat zien dat twee
prestatie indicatoren onvoldoende scoren. Deze situatie zal echter geen invloed hebben op het geplande
eindresultaat in 2023. Het betreft dus een tussentijdse waarneming die uiteindelijk geen negatieve invloed
heeft op het uiteindelijk resultaat. Wel zal zonder twijfel het geplande eindresultaat in 2023 worden
behaald. Om deze reden zijn dan ook geen bijzondere maatregelen genomen.
De betreffende prestatie-indicatoren zijn:
 Prioriteit 2; Koolstofarme economie; de prestatie-indicator 2.g - het aantal stimuleringsprojecten
gericht op energie efficiëntie had een realisatie dienen te halen van 5. De realisatie bleef echter
steken op 3 (60%). De reden hiervoor is dat het aantal uitgegeven leningen aan VvE’s die
deelnamen aan het project VvE Duurzaamheidsfonds Den Haag, net iets lager uitviel in de gestelde
tijd. Dit had te maken met het feit dat eerst een model-contract moest worden ontworpen om alle
juridische kwesties te regelen, zoals als iemande bijvoorbeeld uit de VvE stapt. In 2019 is deze
score inmiddels al wel behaald.
 Prioriteit 4; Vestiging; Stedelijke ontwikkeling: de prestatie-indicator CO39 - Publieke of
commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden had een realisatie moeten
halen van 2.430 m2. De realisatie bleef echter steken op 1.142 m2 (47%).De reden hiervoor is dat
projecten pas na vaststelling kunnen scoren op de realisatie van de indicator. In het OP is het aantal
op 31 december 2018 reeds afgeronde projecten te optimistisch ingeschat. Dat bleek maar een
project te zijn, waardoor het aantal op te leveren m2 gebouw achterbleef. Vanaf 2019 zal de score
op deze indicator gaan toenemen.
De verordening schrijft voor dat indien niet alle prestatie-indicatoren behaald zijn per eind 2018, deze
gevolgen hebben voor het programma. De managementautoriteit heeft op basis van dit gegeven en in
samenspraak met de EC al de voorbereiding getroffen om een verschuiving van middelen in het OP te
bewerkstelligen. Hiervoor zal een voorstel worden gedaan om de prestatiereserve van 6% van de
prioriteiten Koolstofarme economie en Vestiging toe te delen aan de prioriteiten Innovatie en
Arbeidspotentieel. Deze actie vereist een aanpassing van het OP en deze zal formeel in de tweede helft
van 2019 plaatsvinden.
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RECENTSTE VALIDATIERESULTATEN
Ernst
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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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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 2.49
Waarschuwing 2.49
Waarschuwing 2.49
Waarschuwing 2.49
Waarschuwing 2.49
Waarschuwing 2.51
Waarschuwing 2.51
Waarschuwing 2.51
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 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.

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 119,80% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 1, investeringsprioriteit: 1b, indicator: CO07, regiocategorie: M, jaar: 2016. 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 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 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 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 149,95% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 1, investeringsprioriteit: 1b, indicator: CO07, 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: 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 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 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 168,79% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 1, investeringsprioriteit: 1b, indicator: CO07, regiocategorie: M, jaar: 2018. 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 172,57% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 2, investeringsprioriteit: 4a, indicator: CO06, regiocategorie: M, jaar: 2016. Gelieve te controleren.
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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 197,95% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 2, investeringsprioriteit: 4a, indicator: CO06, regiocategorie: M, jaar: 2017. 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 327,63% 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 328,34% 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 328,79% 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 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 909,60% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: 2, investeringsprioriteit: 4a, indicator: CO30, regiocategorie: M, jaar: 2018. 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 2.131 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: 1, Som elementen 15: 25.581.645,00, Totaalbedrag aan
financieringsinstrumenten betaald in laatste betalingsaanvraag: 29.447.889,25
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: 5.668.325,50, 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
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 2.162 Sinds de ondertekening is al meer dan 2 jaar verstreken. Mogelijk ontbrekende gegevens of vertraging bij de uitvoering. Cotroleer of overweeg verklaring in JUV (als element 27 leeg of 0 is, moet de datum in
element 13 <= zijn dan/aan de afsluitdatum (=31/12/verslagjaar) - 2 jaar). Financieringsinstrument:IQe: Fondsuitbreiding InnovationQuarter fonds, Product:Participatiefonds Innovation Quarter, Element 13:17-jan2017, Afsluitdatum:31-dec-2016
Waarschuwing 2.163 Element 39.1 mag niet leeg zijn. Financieringsinstrument:IQe: Fondsuitbreiding InnovationQuarter fonds, Product:Participatiefonds Innovation Quarter
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
Waarschuwing 2.166 Mogelijk ontbrekende gegevens in element 25 (als element 24 > 0 in het vorige JUV voor hetzelfde financieringsinstrument en product, moet element 25 in het huidige JUV > 0). Financieringsinstrument:IQe:
Fondsuitbreiding InnovationQuarter fonds, Product: Participatiefonds Innovation Quarter, Element 24 in vorig JUV: 22450000
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