Outputindicatoren Kansen voor Wests II

ID

Outputindicator

Meeteenheid

Fonds

Regio
Streefwaarde
categorie
(2023)

Gegevensbron

Rapportagefrequenti
e

Opmerking

Definitie

CO01 Productieve investering:
Aantal ondernemingen dat
steun ontvangt

Aantal

EFRO

Meer
ontwikkeld

Prioritaire as 1
370 Eigen
Jaarlijks
gegevensverzameling

Innovatie
De streefwaarde is gebaseerd op de inzet in de volgende vijf verschillende
actielijnen. 1- Samenwerking MKB en kennisinstellingen met als doel valorisatie. 2Toepassen nieuwe kennis bij eindgebruikers (proeftuinen en demonstratiecentra). 3Financiering voor innovatieve technologische ontwikkelingen. 4- Proof of Concept
financiering. 5- Innovatiefinanciering.

CO02 Productieve investering:
Aantal ondernemingen dat
subsidies ontvangt

Ondernemingen EFRO

Meer
ontwikkeld

203 Eigen
Jaarlijks
gegevensverzameling

De streefwaarde is gebaseerd op de inzet van 75% van het verschil tussen het
aantal ondernemingen dat steun ontvangt (C001) minus het aantal ondernemingen
dat financiële steun ontvangt anders dan subsidie (C003).

CO03 Productieve investering:
Ondernemingen EFRO
Aantal ondernemingen dat
andere financiële steun dan
subsidies ontvangt
CO04 Productieve investering:
Ondernemingen EFRO
Aantal ondernemingen dat
niet-financiële steun ontvangt

Meer
ontwikkeld

100 Eigen
Jaarlijks
gegevensverzameling

Meer
ontwikkeld

67 Eigen
Jaarlijks
gegevensverzameling

CO06 Productieve investering:
euro
EFRO
Particuliere investeringen die
zijn afgestemd op
overheidssteun voor
ondernemingen (subsidies)
CO07 Productieve investering:
euro
EFRO
Particuliere investeringen die
zijn afgestemd op
overheidssteun voor
ondernemingen (nietsubsidies)
CO26 Aantal ondernemingen dat
Ondernemingen EFRO
samenwerkt met
onderzoeksinstellingen

Meer
ontwikkeld

78.050.000 Eigen
Jaarlijks
gegevensverzameling

De streefwaarde is gebaseerd op de inzet in de volgende twee verschillende
De omvang van de private bijdrage (cofinanciering) in de totale subsidiabele kosten
actielijnen. 1- Samenwerking MKB en kennisinstellingen met als doel valorisatie. 2- van projecten waarbij steun wordt verleend aan ondernemingen
Toepassen nieuwe kennis bij eindgebruikers (proeftuinen en demonstratiecentra).

Meer
ontwikkeld

19.900.000 Eigen
Jaarlijks
gegevensverzameling

De streefwaarde is gebaseerd op de inzet in de volgende actielijnen. 3- Financiering De omvang van de private bijdrage (cofinanciering) in de totale subsidiabele kosten
voor innovatieve technologische ontwikkelingen. 4- Proof of Concept financiering. 5- van projecten, waarbij steun wordt verleend aan ondernemingen en waarbij de steun
Innovatiefinanciering.
een andere vorm heeft dan subsidie. Heeft het project de vorm van een fonds, dan
telt de private bijdrage op fondsniveau.

Meer
ontwikkeld

189 Eigen
Jaarlijks
gegevensverzameling

CO27 De private bijdrage in de
euro
EFRO
totale kosten van innovatie- of
onderzoeks- en
ontwikkelingsprojecten.
CO28 Aantal ondersteunde
Ondernemingen EFRO
ondernemingen om nieuw op
de markt producten te
introduceren

Meer
ontwikkeld

97.950.000 Eigen
Jaarlijks
gegevensverzameling

Meer
ontwikkeld

100 Eigen
Jaarlijks
gegevensverzameling

Het aantal ondernemingen dat steun ontvangt vanuit het Operationeel Programma, in
welke vorm dan ook en ongeacht of de steun staatssteun is of niet. Een onderneming
telt als “ondersteund” als deze actief en gericht iets uit het project ontvangt dat een
substantiële waarde vertegenwoordigt (Euro’s, advies, begeleiding, matching etc.).
Een onderneming die bijvoorbeeld deelneemt aan een seminar, of wordt bezocht voor
een algemeen gesprek, telt normaliter niet als “ondersteund”. Dit tenzij het bij de
deelname aan een seminar om een specifiek evenement gaat, waarbij de deelname
wel een substantiële waarde vertegenwoordigt en de prijs die voor deelname moet
worden betaald, substantieel lager is dan de prijs die zonder EFRO-steun had moeten
worden betaald. Een onderneming die een individueel adviestraject volgt, wordt
doorgaans wel als “ondersteund” gerekend. Dit tenzij het traject niet of nauwelijks een
waarde vertegenwoordigt, of het bedrag dat de onderneming voor het traject betaalt
niet verschilt van het bedrag dat de onderneming zonder EFRO-steun aan het project
had moeten betalen.

Het aantal ondernemingen dat subsidie ontvangt vanuit het Operationeel Programma.
De indicator is een subset van C001.
Er is sprake van een subsidie als een onderneming directe financiële steun ontvangt
die niet hoeft te worden terugbetaald.
Een voucher waarmee korting kan worden verkregen op een bepaalde dienst of
product, valt bij deze indicator onder het begrip 'subsidie'.
De streefwaarde is gebaseerd op de inzet van alle projecten uitgevoerd met een FI. Het aantal ondernemingen dat financiële steun ontvangt vanuit het Operationeel
Programma, waarbij de financiële steun een andere vorm heeft dan subsidie. Het kan
hierbij gaan om een lening, interestsubsidie, kredietgarantie, durfkapitaal of een
ander financieel instrument.
De streefwaarde is gebaseerd op de inzet van 25% van het verschil tussen het
Het aantal ondernemingen dat steun ontvangt vanuit het Operationeel Programma,
aantal ondernemingen dat steun ontvangt (C001) minus het aantal ondernemingen waarbij de steun een andere vorm heeft dan een directe financiële overdracht. De
dat financiële steun ontvangt anders dan subsidie (C003).
indicator is een subset van C001.
Voor het scoren op deze indicator, "het wel of niet ontvangen van steun", gelden
dezelfde criteria als bij indicator CO01.
Vouchers in natura (bijv. adviesuren) worden aangemerkt als niet-financiële steun.

De streefwaarde is gebaseerd op de volgende aanname: per project werken
gemiddeld drie ondernemingen samen met Onderzoeksinstituten Inzet is gericht op
de volgende drie actielijnen. 1- Samenwerking MKB en kennisinstellingen met als
doel valorisatie (45 projecten). 2- Toepassen nieuwe kennis bij eindgebruikers
(proeftuinen en demonstratiecentra) 18 projecten). Totaal zijn dit 63 projecten,
waarmee 189 ondernemingen wordt bereikt.

Het aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstituten bij het uitvoeren
van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.De indicator is een subset van C001.
Er is sprake van samenwerking als minimaal één onderneming en minimaal één
onderzoeksinstituut voor de duur van de projectperiode of langer, gezamenlijk
optrekken. De steun die vanuit het Operationeel Programma wordt ontvangen mag bij
één of bij meerdere van de samenwerkende partijen terechtkomen. Het mag gaan om
de voortzetting van een bestaande samenwerking. De steun dient in alle gevallen
echter noodzakelijk te zijn om de samenwerking te laten plaatsvinden of voortduren.
Aan de samenwerking dient een samenwerkingsovereenkomst ten grondslag te
liggen.Voor zover beide partijen geen medebegunstigden zijn, zal een
samenwerkingsovereenkomst moeten worden overlegd.

De streefwaarde is gebaseerd op de streefwaarden onder CO06 en CO07.

De omvang van de private bijdrage in de totale subsidiabele kosten van projecten op
het terrein van innovatie of onderzoek en ontwikkeling.
Bij de projecten kan het gaan om zowel subsidie- als niet subsidieprojecten.

De streefwaarde is gebaseerd op de aanname dat de ondernemingen die gebruik
maken van FI's inzetten op het introduceren van nieuwe producten voor de markt.
Dit gebeurt in de volgende drie actielijnen.
3- Financiering voor innovatieve
technologische ontwikkelingen. 4- Proof of Concept financiering. 5Innovatiefinanciering. Aanname is dat gemiddeld per onderneming minimaal 1
nieuw product wordt geïntroduceerd

Het aantal ondernemingen dat steun ontvangt bij het ontwikkelen van producten die
nieuw zijn voor de markt.
Om op deze indicator te scoren is het niet noodzakelijk dat de producten, waarvan de
introductie vanuit het project is ondersteund, de markt daadwerkelijk hebben bereikt.
Ook als er aan een onderneming steun is verleend waarbij de marktintroductie niet is
geslaagd, telt deze onderneming mee in de indicator.
Het is aan de begunstigde(n) om overtuigend te onderbouwen, in eerste instantie bij
de aanvraag, dat binnen het project producten worden (zijn) ontwikkeld die nieuw zijn
voor de markt.
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ID

Outputindicator

CO29 Aantal ondernemingen dat
steun ontvangt bij het
introduceren van producten
die nieuw zijn voor de
onderneming

Meeteenheid

Fonds

Ondernemingen EFRO

Regio
Streefwaarde
categorie
(2023)
Meer
ontwikkeld

Gegevensbron

Rapportagefrequenti
e

370 Eigen
Jaarlijks
gegevensverzameling

Opmerking

Alle bijdragen (subsidies, financiële steun anders dan subsidies en niet financiële
steun) dragen bij aan deze indicator.
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Definitie

Het aantal ondernemingen dat steun ontvangt bij het ontwikkelen van producten die
nieuw zijn voor de onderneming.
Om op deze indicator te scoren is het niet noodzakelijk dat de producten, waarvan de
introductie vanuit het project is ondersteund, de markt daadwerkelijk hebben bereikt.
Ook als er aan een onderneming steun is verleend waarbij de marktintroductie niet is
geslaagd, telt deze onderneming mee in de indicator.
Wanneer een onderneming meerdere producten introduceert wordt het nog steeds
geteld als één onderneming.
In het geval van samenwerkingsprojecten meet de indicator alle deelnemende
ondernemingen waarvoor het product nieuw is.
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ID

Outputindicator

Meeteenheid

Fonds

Regio
Streefwaarde
categorie
(2023)

Gegevensbron

Rapportagefrequenti
e
Prioritaire as 2
SD3
Jaarlijks

Opmerking

Definitie

Koolstofarme Economie

CO30 Hernieuwbare
energiebronnen: Extra
capaciteit van hernieuwbare
energieproductie

MW

EFRO

Meer
ontwikkeld

40 Eigen
gegevensverzameling

2.b

MW

EFRO

Meer
ontwikkeld

45 Eigen
Jaarlijks
gegevensverzameling

Aantal acties gericht op
procesondersteuning,
vraagbundeling en business
case ontwikkeling voor
hernieuwbare energie
2.d
Aantal leningen en garanties
gericht op het wegnemen van
financieringsobstakels op het
gebied van hernieuwbare
energie
2.e
Aantal stimuleringsprojecten
gericht op investeringen in
hernieuwbare energie
CO01 Productieve investering:
Aantal ondernemingen dat
steun ontvangt
CO02 Productieve investering:
Aantal ondernemingen dat
subsidies ontvangt

Acties

EFRO

Meer
ontwikkeld

120 Eigen
Jaarlijks
gegevensverzameling

Leningen en
garanties

EFRO

Meer
ontwikkeld

18 Eigen
Jaarlijks
gegevensverzameling

Stimuleringsproj EFRO
ecten

Meer
ontwikkeld

6 Eigen
Jaarlijks
gegevensverzameling

Aantal

EFRO

Meer
ontwikkeld

144 Eigen
Jaarlijks
gegevensverzameling

Ondernemingen EFRO

Meer
ontwikkeld

126 Eigen
Jaarlijks
gegevensverzameling

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

Ondernemingen EFRO

Meer
ontwikkeld

18 Eigen
Jaarlijks
gegevensverzameling

euro

EFRO

Meer
ontwikkeld

8.905.000 Eigen
Jaarlijks
gegevensverzameling

De streefwaarde is gebaseerd op de aanname dat de private cofinanciering 30%
bedraagt, de Publieke financiering 30% en de EFRO bijdrage 40%.

De omvang van de private bijdrage (cofinanciering) in de totale subsidiabele kosten
van projecten waarbij steun wordt verleend aan ondernemingen

euro

EFRO

Meer
ontwikkeld

8.905.000 Eigen
Jaarlijks
gegevensverzameling

De streefwaarde is gebaseerd op de aanname dat de private cofinanciering 30%
bedraagt, de Publieke financiering 30% en de EFRO bijdrage 40%.

De omvang van de private bijdrage (cofinanciering) in de totale subsidiabele kosten
van projecten, waarbij steun wordt verleend aan ondernemingen en waarbij de steun
een andere vorm heeft dan subsidie. Heeft het project de vorm van een fonds, dan
telt de private bijdrage op fondsniveau.

Leningen en
garanties

EFRO

Meer
ontwikkeld

40 Eigen
Jaarlijks
gegevensverzameling

De streefwaarde is gebaseerd op ervaring met soortgelijke projecten, gemiddeld is Het gaat om de inzet via FI gericht te zijn op het wegnemen van
een afdekking van de Funding Gap nodig van 1 miljoen per project middels inzet uit financieringsobstakels op het gebied van hernieuwbare energie. Het gaat om de
FI’s met een garantie of lening.
financiering van een klein bedrag t.o.v. het totaal bedrag aan investeringen als
Funding gap inde vorm van een garantie of lening.

2.g

Stimuleringsproj EFRO
ecten

Meer
ontwikkeld

12 Eigen
Jaarlijks
gegevensverzameling

De streefwaarde is gebaseerd op de aanname dat gemiddeld 2 op de 5 projecten
een stimuleringsproject betreft.

Aantal

EFRO

Meer
ontwikkeld

52 Eigen
Jaarlijks
gegevensverzameling

Ondernemingen EFRO

Meer
ontwikkeld

12 Eigen
Jaarlijks
gegevensverzameling

Ondernemingen EFRO

Meer
ontwikkeld

40 Eigen
Jaarlijks
gegevensverzameling

Extra capaciteit aan
restwarmte

2.c

Aantal stimuleringsprojecten
gericht op energie efficiëntie

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

De streefwaarde is gebaseerd op de aanname dat een afzet/ hernieuwbare energie
van 50-100 MW een aanvangsinvestering van € 100-200 mln vergt in
warmteproductie plus -transport (excl. distributie in stedelijk gebied die dan op
zichzelf financierbaar is). Binnen genoemde investering wordt uitgegaan van een
EFRO-aandeel van 25%), ofwel € 10-20 mln.
De streefwaarde is gebaseerd op de aanname dat een afzet/ hernieuwbare energie
van 50-100 MW een aanvangsinvestering van € 100-200 mln vergt in
warmteproductie plus -transport (excl. distributie in stedelijk gebied die dan op
zichzelf financierbaar is). Binnen genoemde investering wordt uitgegaan van een
EFRO-aandeel van 25%), ofwel € 10-20 mln.
De streefwaarde is gebaseerd op inzet in projecten gericht op slimme uitrol,
vraagbundeling en verdienmodellen/ financieringsconstructies. Omwille van de
efficiëntie richting begunstigden kunnen één of meerdere acties
(procesondersteuning, vraagbundeling, businesscase ontwikkeling) gecombineerd
worden in één project.
De streefwaarde is gebaseerd op ervaring met soortgelijke projecten. Gemiddeld is
een afdekking van de Funding Gap nodig van 1 mln. euro per project middels inzet
uit FI’s met een garantie of lening.

De extra capaciteit in MW die door de projecten wordt gerealiseerd. Hierbij telt de
restwarmte niet mee als hernieuwbare energie.

De streefwaarde is gebaseerd op de aanname dat gemiddeld 1 op de 3 projecten
een stimuleringsproject betreft.

Het gaat om subsidies voor het opheffen van infrastructurele belemmeringen om
daarmee de uitrol van hernieuwbare energie mogelijk te maken. De streefwaarde is
gebaseerd op ervaring met soortgelijke projecten in 2007-2013.
Dit betreft een optelling van de ID's CO02 en CO03.

De extra capaciteit in MW die door de projecten wordt gerealiseerd. Omdat
restwarmte niet mee mag tellen in de definitie van hernieuwbare energie, wordt het
wel vaak in combinatie ingezet.

Een project dient minimaal één van de drie acties (procesondersteuning,
vraagbundeling, business case ontwikkeling) voor hernieuwbare energie te bevatten.
Een project kan dus meerdere acties bevatten.

Het gaat om de inzet via FI gericht op het wegnemen van financieringsobstakels op
het gebied van hernieuwbare energie. Het gaat om de financiering van een klein
bedrag t.o.v. het totaal bedrag aan investeringen als Funding gap inde vorm van een
garantie of lening.

De streefwaarde is gebaseerd op ervaringscijfers van de partners met soortgelijke
projecten, die in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Deze zijn gemiddeld 250.000
euro EFRO per actie (procesondersteuning, vraagbundeling, businesscase
ontwikkeling). Gemiddeld zijn bij de helft van de acties, twee ondernemingen
betrokken. De andere helft betreft acties van overheden. (120\2)*2.
Daarnaast tellen ook de projecten van 2.e mee. Dit zijn er 6 waarvoor de zelfde
uitgangspunten gelden. (6/2)*2
Dit betreft de ondernemingen die leninhgen of garanties ontvangen, zoals
beschreven onder 2.d.

Het gaat om subsidies voor het opheffen van belemmeringen om daarmee
infrastructurele energie efficiëntie in de bestaande mogelijk te maken. De
streefwaarde is gebaseerd op ervaring met soortgelijke projecten in 2007-2013.
Dit betreft een optelling van de ID's CO02 en CO03.

Gemiddeld zijn bij de helft van de acties, twee ondernemingen betrokken. De andere
helft betreft acties van overheden. Dit betreft de ondernemingen die subsidie
ontvangen, zoals beschreven onder 2.g. (12/2)*2.
Dit betreft de ondernemingen die leningen of garanties ontvangen, zoals beschreven
onder 2.f.
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ID

C006

Outputindicator

Meeteenheid

Productieve investering:
euro
Particuliere investeringen die
zijn afgestemd op
overheidssteun voor
ondernemingen (subsidies)
C007 Productieve investering:
euro
Particuliere investeringen die
zijn afgestemd op
overheidssteun voor
ondernemingen (nietsubsidies)
CO31 Energie-efficiëntie: Aantal
MW
huishoudens met verbeterde
energieverbruikclassificatie

Fonds

Regio
Streefwaarde
categorie
(2023)

Gegevensbron

Rapportagefrequenti
e

Opmerking

Definitie

EFRO

Meer
ontwikkeld

4.795.000 Eigen
Jaarlijks
gegevensverzameling

De streefwaarde is gebaseerd op de aanname dat de private cofinanciering 30%
bedraagt, de Publieke financiering 30% en de EFRO bijdrage 40%.

De omvang van de private bijdrage (cofinanciering) in de totale subsidiabele kosten
van projecten waarbij steun wordt verleend aan ondernemingen

EFRO

Meer
ontwikkeld

4.795.000 Eigen
Jaarlijks
gegevensverzameling

De streefwaarde is gebaseerd op de aanname dat de private cofinanciering 30%
bedraagt, de Publieke financiering 30% en de EFRO bijdrage 40%.

De omvang van de private bijdrage (cofinanciering) in de totale subsidiabele kosten
van projecten, waarbij steun wordt verleend aan ondernemingen en waarbij de steun
een andere vorm heeft dan subsidie. Heeft het project de vorm van een fonds, dan
telt de private bijdrage op fondsniveau.

EFRO

Meer
ontwikkeld

1.000 Eigen
Jaarlijks
gegevensverzameling

Per lening worden gemiddeld 100 aangesloten woningen verbeterd. Daarvan is 25% Het aantal huishoudens dat een hogere energieverbruikclassificatie heeft verkregen
gereed in 2023. (40*100)*25%
dankzij deelname aan het project
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ID

3.a

3.b

Outputindicator

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

Meeteenheid

Fonds

Regio
Streefwaarde
categorie
(2023)

Samenwerkingsv EFRO
erbanden

Meer
ontwikkeld

Aantal
deelnemers

Meer
ontwikkeld

EFRO

Gegevensbron

Rapportagefrequenti
e

Opmerking

Definitie

Prioritaire as 3
23 Eigen
Jaarlijks
gegevensverzameling

Arbeidspotentieel
De streefwaarde is gebaseerd op de inschatting dat een gemiddeld
samenwerkingsverband een bijdrage ontvangt van een half miljoen EFRO (50% van
de totale subsidiabele kosten). Aanname is dat de hele prioriteitsas ingezet zal
worden op samenwerkingsverbanden. Samenwerkingsverbanden kunnen onderling
verschillen door de aard van hun inzet zoals curricula ontwikkeling (leer)banen of
stages (uren, materiaal, machines).

De samenwerking dient in een samenwerkingsovereenkomst te worden vastgelegd.
Een door alle medebegunstigden getekende uitvoeringsovereenkomst kan worden
gezien als samenwerkingsovereenkomst. In de subsidieaanvraag dient te worden
onderbouwd dat de uit het Operationeel Programma gevraagde steun noodzakelijk is
om de samenwerking te laten plaatsvinden of voortduren.

35 OP monitoring

De streefwaarde is gebaseerd op de inschatting dat genmiddeld 1,2 bedrijf
deelneemt aan een samenwerkingsverband. Dit kan ook een koepel van bedrijven
zijn.

Het aantal deelnemende bedrijven is in de administratie van de (mede)begunstigde
controleerbaar opgenomen. De in de administratie opgenomen deelnemende
bedrijven tellen mee voor de indicator.

Jaarlijks
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ID

Outputindicator

Meeteenheid

Fonds

Regio
Streefwaarde
categorie
(2023)

Gegevensbron

Rapportagefrequenti
e

Opmerking

Definitie

CO01 Productieve investering:
Aantal ondernemingen dat
steun ontvangt

Ondernemingen EFRO

Meer
ontwikkeld

Prioritaire as 4
50 Eigen
Jaarlijks
gegevensverzameling

Vestiging
De streefwaarde is gebaseerd op het aantal ondernemingen dat steun ontvangt. De Het aantal ondernemingen dat steun ontvangt vanuit het Operationeel Programma, in
indicatorwaarde is een optelling van de indicatoren CO02 en CO03.
welke vorm dan ook en ongeacht of de steun staatssteun is of niet. Een onderneming
telt als “ondersteund” als deze actief en gericht iets uit het project ontvangt dat een
substantiële waarde vertegenwoordigt (Euro’s, advies, begeleiding, matching etc.).

CO02 Productieve investering:
Aantal ondernemingen dat
subsidies ontvangt

Ondernemingen EFRO

Meer
ontwikkeld

14 Eigen
Jaarlijks
gegevensverzameling

Aanname is dat de helft van deze prioriteitsas wordt besteed aan subsidies, en dat
per project één onderneming subsidie ontvangt.
De streefwaarde is gebaseerd op de aanname dat een gemiddeld project een
EFRO bijdrage kent van 800.000 euro (basis OP 2007-2013). Het aantal projecten
is derhalve (21,6mln/2)/800.000

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

Ondernemingen EFRO

Meer
ontwikkeld

36 Eigen
Jaarlijks
gegevensverzameling

Aanname is dat de helft van deze prioriteitsas wordt besteed aan financiële steun
anders dan subsidie, en dat per project één onderneming financiële ontvangt.
De streefwaarde is gebaseerd op de aanname dat een gemiddeld project een
EFRO bijdrage kent van 300.000 euro (basis OP 2007-2013).
Het aantal projecten is derhalve (21,6mln/2)/300.000

Het aantal ondernemingen dat subsidie ontvangt vanuit het Operationeel Programma.
Ook stichtingen/verenigingen zonder winstoogmerk tellen mee. Er is sprake van een
subsidie als een onderneming directe financiële steun ontvangt die niet hoeft te
worden terugbetaald.
Een voucher waarmee korting kan worden verkregen op een bepaalde dienst of
product, valt bij deze indicator onder het begrip 'subsidie'.
Het aantal ondernemingen dat financiële steun ontvangt vanuit het Operationeel
Programma, waarbij de financiële steun een andere vorm heeft dan subsidie. Ook
stichtingen/verenigingen zonder winstoogmerk tellen mee. Het kan hierbij gaan om
een lening, interestsubsidie, kredietgarantie, durfkapitaal of een ander financieel
instrument.

CO06 Productieve investering:
euro
Particuliere investeringen die
zijn afgestemd op
overheidssteun voor
ondernemingen (subsidies)
CO07 Productieve investering:
euro
Particuliere investeringen die
zijn afgestemd op
overheidssteun voor
ondernemingen (nietsubsidies)

EFRO

Meer
ontwikkeld

2.586.709 Eigen
Jaarlijks
gegevensverzameling

De streefwaarde is gebaseerd op de aanname dat een gemiddeld project een
gemiddelde Eigen (private) bijdrage van een derde (33%) van de TSK. (basis OP
2007-2014 prioriteitsas 3).

De omvang van de private bijdrage in de totale subsidiabele kosten van projecten
waarbij steun wordt verleend aan ondernemingen

EFRO

Meer
ontwikkeld

1.724.490 Eigen
Jaarlijks
gegevensverzameling

De streefwaarde is gebaseerd op de aanname dat een gemiddeld project een
gemiddelde Eigen (private) bijdrage kent die minimaal gelijk is aan de EFRO
bijdrage.

De omvang van de private bijdrage in de totale subsidiabele kosten van projecten,
waarbij steun wordt verleend aan ondernemingen en waarbij de steun een andere
vorm heeft dan subsidie. Heeft het project de vorm van een fonds, dan telt de private
bijdrage op fondsniveau.

CO08 Productieve investering:
FTE
Toename werkgelegenheid in
ondersteunde bedrijven

EFRO

Meer
ontwikkeld

430 Eigen
Jaarlijks
gegevensverzameling

CO39 Openbare of commerciële
gebouwen gebouwd of
gerenoveerd in stedelijke
gebieden.

EFRO

Meer
ontwikkeld

54.000 Eigen
Jaarlijks
gegevensverzameling

De toename van de werkgelegenheid bij bedrijven die vanuit het Operationeel
Programma zijn ondersteund
De streefwaarde is gebaseerd op de aanname dat er een toename is van 10 FTE
per mln TSK (basis OP 2007-2014).
Aanname is dat 75% van de prioriteitsas besteed wordt aan deze indicator. De
streefwaarde is gebaseerd op een bandbreedte van (her) ontwikkelingskosten
tussen de 400 en 1.000 euro/m². Voor de indicator is een gemiddelde aangehouden
van 600 euro/m² . Het aantal te ontwikkelen m2 is derhalve 43,1mln/600*0.75

Het aantal FTE's werkzaam bij de ondernemer is controleerbaar opgenomen in de
administratie van de onderneming die steun ontvangt. Hierbij is het uitgangspunt de
situatie bij het eindverslag van het project in vergelijking met de situatie bij de start
van het project.
(Her) ontwikkeling van werk/bedrijfslocaties, variërend van bedrijfsterreinen tot
individuele werk/bedrijfslocaties. In de subsidieaanvraag dient het aantal
(her)ontwikkelde m2 te worden onderbouwd.

EFRO

Meer
ontwikkeld

27 Eigen
Jaarlijks
gegevensverzameling

4.b

m2

Vanuit het CLLD uitgevoerde Projecten
projecten

De nadruk zal in eerste instantie liggen op het opzetten van de CLLD structuur
inclusief een gedeelde strategie. Daarna zal er langs de (nu voorziene) drie
actielijnen vanuit de CLLD Scheveningen in projecten worden geïnvesteerd die
bijdragen aan die strategie.
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ID

Outputindicator

Meeteenheid

Fonds

Regio
Streefwaarde
categorie
(2023)

Gegevensbron

Rapportagefrequenti
e

Opmerking

5.a

Gezamenlijk ICT systeem met ICT systeem
de andere MA's

EFRO

Meer
ontwikkeld

Prioritaire as 5
1 Eigen
Jaarlijks
gegevensverzameling

Technische Bijstand
Het is samenwerking mede-ontwikkelen en beheren van het gezamenlijk ICT
systeem.

5.b

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

EFRO

Meer
ontwikkeld

5 Eigen
Jaarlijks
gegevensverzameling

De streefwaarde is gebaseerd op het aantal werkinstructies gemaakt voor het
programma 2007-2013, en op de verdeling van het aantal werkinstructies over de
vier MA's.

5.c

Werkgelegenheid Technische FTE
Bijstand

EFRO

Meer
ontwikkeld

Eigen
Jaarlijks
gegevensverzameling

Bemensing van de uitvoeringsorganen van de MA, inclusief de monitoring van de
BI's. Inschakeling van specialistische externe expertise of ondersteuning.

5,d

Communicatieplan

Plan

EFRO

Meer
ontwikkeld

1 Eigen
Jaarlijks
gegevensverzameling

5,e

Evaluatieplan

Plan

EFRO

Meer
ontwikkeld

1 Eigen
Jaarlijks
gegevensverzameling

5,f

Website

Website

EFRO

Meer
ontwikkeld

1 Eigen
Jaarlijks
gegevensverzameling

5.g

Jaarverslagen

Verslagen

EFRO

Meer
ontwikkeld

7 Eigen
Jaarlijks
gegevensverzameling

5.h

Publieksevenementen

Evenementen

EFRO

Meer
ontwikkeld

7 Eigen
Jaarlijks
gegevensverzameling
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Definitie

Het gemeenschappelijk ICT-systeem van de MA's, waarmee uitvoering wordt
gegeven aan het beheer van de programma’s.
De werkinstructies zijn opgenomen in het ICT systeem. Het betreft Werkinstructies op
technische gebied. Deze worden geïnterpreteerd, opgesteld en vastgesteld in
samenwerking met de andere MA's en ministeries naar gelang de behoefte van de
ontwikkeling van het programma.
Het aantal FTE's is controleerbaar opgenomen in de administratie van de MA en de
Programmabureaus. Binnen deze doelstelling worden acties van de MA ondersteund
die bijdragen aan het inhoudelijk, financieel en administratief beheer van het
programma. In de eerste plaats gaat het daarbij om de personele bezetting van het
programma, namelijk:ondersteund die bijdragen aan het inhoudelijk, financieel en
administratief beheer van het programma.

