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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS REACT EU KANSEN VOOR WEST II
• Wie mag er aanvragen, een individuele ondernemer of een consortium en zijn er dan eisen aan
het consortium qua aantal of samenstelling?
Iedereen mag aanvragen, er zijn geen uitzonderingen. Je mag als individuele ondernemer
aanvragen en ook als consortium of samenwerkingsverband. Er zijn geen eisen aan de
samenstelling van het consortium of het aantal, het gaat om de best mogelijke samenstelling
voor het behalen van de doelstelling van het project. Tip is hou het wel behapbaar.
Dit aspect wordt meegewogen bij het criterium plan van aanpak. De nadruk in ons programma
ligt op het MKB, dus deelname of betrokkenheid van het MKB is een pré. We werken met een
penvoerder als aanvrager. Dus bij een consortium of samenwerkingsverband vraagt de
penvoerder/leadpartner aan namens de groep. Je mag een intermediair of subsidieadviseur
machtigen om de aanvraag te doen in het EFRO-webportal.
• Zijn er eisen aan de cofinanciering?
De belangrijkste eis is dat er een sluitende financiering moet zijn bij de aanvraag. Afhankelijk
van de call is er 50-40 of 30 procent cofinanciering nodig. De vorm van de cofinanciering is
vrij, dat betekent dit kunnen uren zijn van de partners maar ook cash van andere financiers of
van de partners. Inbreng van grond is ook mogelijk tot maximaal 10% indien passend bij het
project. De cofinanciering is een belangrijk onderdeel van de compleetheid. Van elke
cofinanciering moet een vormvrije toezegging bij de aanvraag zitten stelt de cofinancier de
financiering afhankelijk van de Kansen voor West REACT subsidie dan mag die worden
meegenomen, mits er een aanvraag is overlegd bij de indiening. Subsidies van andere
overheidsinstanties zijn toegestaan als cofinanciering. Let er wel op dat de totale
overheidsfinanciering niet boven de geoorloofde staatsteungrenzen uitkomt. Die grenzen zijn
afhankelijk van het type project of investering en van de omvang van de onderneming.
• Mag een project al gestart zijn?
In principe niet, er zal snel sprake zijn van staatsteun die geoorloofd gemaakt moet worden en
een belangrijke voorwaarde daarbij is dat voldaan moet worden aan het stimulerend effect, dat
betekent dat het project niet gestart mag zijn voor de aanvraag compleet is. Als er geen sprake
is van staatsteun dan zoude de kosten subsidiabel kunnen zijn vanaf de start van de pandemie
(20-2-2020).
• Mag er gestapeld worden met subsidies?
Dat mag mits de maximale grenzen van geoorloofde staatsteun worden gerespecteerd. Deze
worden bepaald door de omvang van de ondernemer, aard van de activiteiten en type
investeringen.
• Mogen partijen buiten West Nederland meedoen?
Dat mag mits het aandeel niet groter is dan 15%. We mogen maximaal 15% van de
programmamiddelen buiten de regio besteden. Indien het aandeel groter is dan is er wellicht wat
marge, omdat niet elk project partners van buiten de regio heeft. In dat geval graag contact
leggen met het steunpunt over dit specifieke punt.
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• Wat voor type projecten komen in aanmerking?
Dat kan heel breed zijn. Ze moeten in elk geval altijd voldoen aan de volgende eisen:
•
•
•
•

Bijdragen aan of de groene of de digitale transitie van de economie
Minimaal 200.000 euro aan begrote kosten hebben
Binnen de betreffende openstelling vallen
Uitvoerbaar zijn voor eind 2023 (betaald en gemaakt).
In de programmawijziging van Kansen voor West en de programmafiches vindt u vele
voorbeelden van type projecten. Een projectidee formulier kan voorgelegd aan het steunpunt
met de vraag of het passend is. Focus ligt op doorontwikkeling van innovatieprojecten in de
hogere TRL-fasen.

• Hoe en wanneer moeten we indienen?
Op 15 februari 2021 gaan exact om 10.00 uur 15 calls open en kunt u indienen. U moet dus
indienen via het efro-loket (www.efro-webportal.nl). Het is belangrijk dat u weet in welke
openstelling, want dat moet u gelijk aangeven. Zorg dus dat u dit goed heeft afgestemd met het
steunpunt.
• Hoe lang blijven de calls open en wat gebeurd er bij overschrijding van het plafond?
De calls blijven open tot het budget op is (omgezet in beschikkingen). Op de dag dat het plafond
wordt overschreden worden de aanvragen van die dag geloot. Degene die daarbij afvallen
komen in de wachtrij evenals de aanvragen van de dagen daarna. Dat wil niet zeggen dat die
aanvragen kansloos zijn. Als een andere aanvraag minder dan 70 punten krijgt van de
deskundigencommissie dan wordt die afgewezen en komt de eerste in de wachtrij weer in
aanmerking. Op de website kunt u volgen hoeveel er bij elke call is ingediend en het steunpunt
kan advies geven of het nog “zin” heeft om in te dienen.
• Kunnen we al vooraf met indienen beginnen?
U kunt pas vanaf 15 februari 2021 10.00 uur in de applicatie (www.efro-webportal.nl), maar de
aanvraagformulieren en verplichte documenten, vrijblijvende formats en alle ander informatie is
beschikbaar op de site en u kunt de voorbereiding dus starten.
• Hoe worden de projecten beoordeeld?
De projecten worden in 4 stappen beoordeeld. U moet 4 groene lichten ophalen. De eerste
beoordeling is de compleetheid. De tweede beoordeling is de beoordeling of de aanvraag past in
het beleid en het programma, die doet het steunpunt. Dus voor een call van Noord-Holland het
steunpunt Noord-Holland. Indien het steunpunt positief oordeelt wordt de aanvraag geagendeerd
voor de onafhankelijke deskundigencommissie. Indien zij 70 of meer punten toekennen is er een
positief advies en volgt de laatste en 4de beoordeling. De technische beoordeling door de
Managementautoriteit of het stedelijk programmabureau. Als alle 4 beoordelingen positief zijn
wordt er beschikt.
• Hoe snel wordt er beschikt na de aanvraag?
De formele beslistermijn is 26 weken, maar we streven voor deze aanvragen naar maximaal de
helft. Daarvoor wordt aan onze kant een dedicated team aangesteld, maar hebben we ook uw
medewerking nodig voor het snel beantwoorden van vragen, online meetings en telefoons
werken daarbij sneller.
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• Is er een maximaal of minimaal subsidiebedrag of percentage?
Dit hangt van de call af. Er is altijd een minimum van 200.000 euro aan totale kosten (dus bij
een call van maximaal 60% subsidie goed voor 120.000 euro subsidie maximaal). Voor lagere
bedragen verwijzen we nog wel naar de openstaande voucherregelingen, waar lagere tickets
voor haalbaarheidsonderzoeken te verkrijgen zijn.
De maximale bedragen verschillen per openstelling van geen maximum tot 1 miljoen, 1,5
miljoen of 2 miljoen.
Het maximale subsidiepercentage is 50-60-0f 70% afhankelijk van de call. Meestal 60% voor de
regionale calls en 70% voor de stedelijk. Let op dat deze maxima alleen gehaald kunnen worden
binnen de geoorloofde staatsteunmaxima.

