Samenvatting Operationeel Programma Kansen voor West II
DEFINITIEVE VERSIE 21-1-2015

Inleiding
Dit is de publieksversie van het Operationeel Programma Kansen voor West II. Deze
publieksversie is gebaseerd op het programma dat de Colleges van B&W van Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag en Utrecht, en de Colleges van GS van Noord-Holland, Zuid-Holland,
Utrecht en Flevoland in januari 2014 hebben vastgesteld. Het Programma vormt een van de vier
nationale uitvoeringsprogramma’s in het kader van het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling (EFRO) 2014-2020. De Europese Commissie heeft Kansen voor West II op 12
december 2014 goedgekeurd.
Aanleiding
Kansen voor West II bouwt in grote mate voort op het Operationeel Programma Kansen voor West
2007-2013, dat in het teken stond van aansluiting van West-Nederland bij de top-5 van
grootstedelijke Europese regio’s. In de afgelopen jaren zijn ruim tweehonderd projecten ingediend
en in uitvoering gebracht. Inspanningen blijven ook de komende jaren nodig om de
concurrentiekracht van West-Nederland te versterken.
Met het opstellen en uitvoeren van het vorige programma is ook een bijzonder partnerschap
tussen de vier provincies en de vier grote steden in landsdeel West ontstaan. Met het oog op de
realisatie van de Europa 2020-doelen hebben de acht betrokken partners besloten ook voor deze
nieuwe programmaperiode de handen ineen te slaan.
Doelstellingen van Kansen voor West II
Kansen voor West II vindt zijn grondslag in de langetermijnstrategie van de Europese Unie. Deze
Europa 2020-strategie heeft als doel de Europese economie te ontwikkelen tot een zeer
concurrerende, sociale en groene markteconomie met veel werkgelegenheid. Uitgaande van deze
doelstelling ligt de nadruk van Kansen voor West II op het stimuleren van bedrijfsinvesteringen in
onderzoek en ontwikkeling, het vergroten van de toepassing van hernieuwbare energiebronnen en
het aanjagen van investeringen in energiebesparing. Daarnaast blijft, evenals in de vorige
programmaperiode, specifieke aandacht nodig voor realisatie van economische en sociale
samenhang binnen de vier grote steden.
Voor de uitvoering van Kansen voor West II is voor de gehele programmaperiode ruim € 182
miljoen aan EFRO-middelen beschikbaar. Aangevuld met de benodigde nationale publieke en
private cofinanciering is sprake van een verwachte investeringsimpuls van ruim € 464 miljoen voor
de periode 2014-2020.
Hoofddoelen Kansen voor West II
1. Innovatie
2. Koolstofarme economie
3. Duurzame stedelijke ontwikkeling

: € 113 miljoen EFRO
: € 36 miljoen EFRO
: € 33 miljoen EFRO

Inhoud publieksversie
In deze publieksversie leest u wat de inhoudelijke keuzes en beoogde resultaten van Kansen voor
West II zijn. U krijgt per actielijn inzicht in de doelstellingen en uitgangspunten. Ook zijn
voorbeelden van projecten opgenomen ter toelichting en inspiratie. Ten slotte treft u informatie aan
over de procedure van indienen en beoordelen van projectaanvragen.
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Innovatie
Waarom inzet op innovatie?
In landsdeel West zijn zowel de grote internationale bedrijven, als ook het MKB erg belangrijk voor
de (regionale) economie en groeiontwikkeling. Ook heeft het landsdeel zes universiteiten en veel
hoogwaardige kennis- en onderwijsinstellingen. Een belangrijk knelpunt is dat het MKB en de
kennisinstellingen elkaar nog onvoldoende weten te vinden. Ook hebben bedrijven die willen
innoveren moeite om financiers te vinden die bereid zijn om te investeren in de eerste fase van de
ontwikkeling van nieuwe producten of diensten en in de groeifase. Knelpunten hebben zowel
betrekking op het aanbod van kapitaal als op de toegang tot kapitaal. Dit leidt er toe dat
innovatiekansen onbenut blijven. Vooral de valorisatie van de beschikbare kennis is onvoldoende
en leidt er toe dat er te weinig nieuwe produkten en diensten op de markt komen. Valorisatie is dan
ook het hoofddoel van de inzet op innovatie Kansen voor West II.
Wat is het doel?
Kansen voor West II zet in op cross-overs tussen sectoren en nichemarkten door:
Doelstelling 1: Stimuleren van de ontwikkeling van vermarktbare producten en diensten
(valorisatie)
• Actielijn 1: Samenwerking MKB en kennisinstellingen
• Actielijn 2: Toepassing van nieuwe kennis
Doelstelling 2: Vergroten van het investeringsvermogen voor innovatie in het MKB
• Actielijn 3: Toeleiding naar kapitaal
• Actielijn 4: Financiering voor innovatieve technologische ontwikkelingen
• Actielijn 5: Proof-of-Conceptfinanciering
• Actielijn 6: Innovatiefinanciering
Bijna 62% van het beschikbare programmageld is voor deze doelstellingen gereserveerd.
Wat moet het opleveren?
De inzet op innovatie moet leiden tot de volgende uitkomsten:
• € 75 – 80 miljoen aan private investeringen in innovatie. Hoe hoger het aandeel private
financiering in een project, hoe kansrijker het project is om in aanmerking te komen voor
financiering vanuit Kansen voor West II.
• 370 ondersteunde bedrijven.

2
Europa investeert in de toekomst. Deze publicatie en alle

Gemeente Rotterdam

projecten kwamen tot stand met steun van het Europees Fonds

Wilhelminakade 179

voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie

Postbus 6575

INNOVATIE
Actielijn 1: Samenwerking MKB en kennisinstellingen
Waar gaat het over?
Het doel is om aanwezige kennis bij kennisinstellingen te gebruiken in de realisatie van nieuwe
producten, processen en/of diensten in het MKB. Deze samenwerking tussen de kennisinstellingen
en het MKB draagt bij aan economische groei en creatie van werkgelegenheid.
Wat zijn de uitgangspunten en randvoorwaarden?
• Het gaat voornamelijk om innovaties waarbij verschillende (top)sectoren1 en disciplines
betrokken zijn.
• Cross-overs kunnen vorm krijgen in nieuwe of verbeterde producten of processen via
samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen of door benutting van elders
ontwikkelde kennis en technologie in andere sectoren.
• Samenwerkingsrelaties kunnen ook als inzet hebben om een maatschappelijke opgave op
een creatieve wijze op te lossen.
• Het bedrijfsleven moet partner zijn in het project en moet ook zelf in het project investeren.
Voor wie is het bedoeld?
De actielijn richt zich op het midden- en kleinbedrijf (MKB) en kennisinstellingen. Ook overheden
kunnen binnen deze actielijn een subsidieregeling opzetten of als launching customer optreden.
Wat zijn voorbeelden van projecten?
• Het verstrekken van financiering voor R&D-projecten, in de vorm van leningen aan het
MKB, gericht op slimme toepassingen van gaming in de gezondheidszorg.
• Medefinanciering van launching customership vanuit de overheid voor uitwisseling van
(kennis tussen) wetenschappelijk personeel en MKB-ondernemers gericht op ontwikkeling
van een nieuw product of een nieuwe dienst.
• Financiering van initiatieven voor facilitysharing en datasharing.

1

De topsectoren zijn Agro&Food, Chemie, Creatieve Industrie, Energie, High Tech Systemen en Materialen, Life
Sciences & Health, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Water. Zie voor nadere informatie over deze topsectoren
de Slimme Specialisatie Strategie voor West-Nederland (RIS3).
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INNOVATIE
Actielijn 2: Toepassing van nieuwe kennis in proeftuinen
Waar gaat het over?
Het doel is om in proeftuinen met behulp van nieuwe kennis rendabele oplossingen te vinden voor
maatschappelijke vraagstukken, zoals op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en veiligheid.
Wat zijn de uitgangspunten en randvoorwaarden?
• Het in een vroeg stadium betrekken van alle betrokken partijen bij het doordenken,
ontwikkelen, testen en uitvoeren van (technologische) toepassingen.
• Oplossingen moeten levensvatbaar zijn en bijdragen aan economische groei.
• Het bedrijfsleven moet partner zijn in het project en moet ook zelf in het project investeren.
Voor wie is het bedoeld?
In het bijzonder gaat het om het midden- en kleinbedrijf (MKB), kennisinstellingen en het onderwijs
(hogescholen en beroepsonderwijs). Daarnaast behoren ook overheden en andere relevante
partners tot de doelgroep.
Wat zijn voorbeelden van projecten?
• Subsidie voor het opzetten en/of inrichten van proeftuinen of living labs.
• Subsidie voor het opzetten van een demonstratiecentrum om (internationale) klanten te
stimuleren tot aankoop van een nieuw product.
• Ondersteunen launching customership van bijvoorbeeld gemeenten of instellingen.
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INNOVATIE
Actielijn 3: Toeleiding naar kapitaal
Waar gaat het over?
Het aantrekken van externe financiering voor het innoverende MKB. Het gaat daarbij zowel om het
informeren van ondernemers over de financieringsmogelijkheden, als om hulp bij het realiseren
van de financiering.
Wat zijn de uitgangspunten en randvoorwaarden?
• Projecten moeten het MKB helpen om hun business case op een hoger plan te brengen,
zodat hun kansen op het verwerven van externe financiering groter worden. Daarbij gaat
het onder meer om het uitwerken van een marketingstrategie en het formuleren van
heldere proposities en het in kaart brengen van financiële prognoses.
• Projecten die maatwerk leveren voor een bepaalde topsector, een branche of groep MKBbedrijven hebben de voorkeur.
Voor wie is het bedoeld?
Het innovatieve MKB, eventueel ondersteund door intermediaire organisaties en/of overheden.
Wat zijn voorbeelden van projecten?
• Subsidie voor opzet en uitvoering van voorlichtings- en activeringsprogramma’s voor het
MKB gericht op alternatieve financieringsmogelijkheden.
• Subsidie voor een clusterspecifieke toolkit voor het vinden van financiering.
• Ondersteuning van projecten gericht op het schrijven van businessplannen en/of het
ontwikkelen van nieuwe vormen van financiering, zoals crowd funding en kredietunies.
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INNOVATIE
Actielijn 4: Financiering voor innovatieve technologische ontwikkelingen
Waar gaat het over?
Het stimuleren van het MKB om te investeren in onderzoek en ontwikkeling. Het kan gaan om het
wegnemen van belemmeringen (bijvoorbeeld op het gebied van kennis, schaalgrootte en
beschikbaar netwerk) of om het ondersteunen van interne werk- en productieprocessen.
Wat zijn de uitgangspunten en randvoorwaarden?
• Bij voorkeur gaat het om projecten die zich richten op niches of clusters van
(gelijkwaardige) bedrijven in het MKB.
• Het gaat om de meest kansrijke innovaties.
Voor wie is het bedoeld?
Organisaties, inclusief overheden, die regelingen en fondsen opzetten voor het innovatieve MKB.
Wat zijn voorbeelden van projecten?
• Bedrijfsregeling ter stimulering van technologische en milieu-innovaties in een sector.
• Subsidie voor het uitvoeren van haalbaarheidsstudies.
• Garantieregeling voor de introductie van een nieuw technologisch systeem in de eigen
organisatie.
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INNOVATIE
Actielijn 5: Proof-of-Conceptfinanciering
Waar gaat het over?
Financiering voor het uitwerken van een idee tot een werkend prototype.
Wat zijn de uitgangspunten en randvoorwaarden?
• Het gaat om ondersteuning van de meest kansrijke innovaties bij bedrijven in het MKB.
Voor wie is het bedoeld?
Organisaties, inclusief overheden, die een fonds willen opzetten voor het innovatieve MKB.
Wat zijn voorbeelden van projecten?
• Subsidie voor haalbaarheidsstudies naar financieringsmogelijkheden.
• Opzetten van proof of concept fonds voor bedrijven.
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INNOVATIE
Actielijn 6: Innovatiefinanciering
Waar gaat het over?
Het verstrekken van kapitaal aan MKB-bedrijven die een innovatief product en/of dienst op de
markt brengen.
Wat zijn de uitgangspunten en randvoorwaarden?
• Het gaat om investeringen voor nieuwe productmarktcombinaties.
• Bedrijven moeten altijd ook zelf financieel participeren (private cofinanciering).
Voor wie is het bedoeld?
Organisaties, inclusief overheden, die een fonds willen opzetten voor het innovatieve MKB
Wat zijn voorbeelden van projecten?
• Opzetten van een revolverend fonds dat participaties en leningen kan verstrekken aan
bedrijven die nieuwe productmarktcombinaties willen vermarkten.
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Koolstofarme economie
Waarom inzet op koolstofarme economie?
De uitstoot van CO2 moet omlaag. Voor een gebied dat zo dichtbevolkt en economisch bedrijvig is
als landsdeel West, is deze opgave des te dwingender. In het stedelijk deel van landsdeel West is
een groot potentieel aanwezig voor uitbreiding en verduurzaming van rest- en aardwarmte. Elders
in het landsdeel liggen mogelijkheden voor duurzame opwekking van elektriciteit, bijvoorbeeld via
zonnepanelen, windmolens en getijdenstroom. Kansen liggen er ook in het gebruik van biomassa
als energiebron. Kansrijke projecten die zich richten op het terugdringen van CO2, het gebruik van
alternatieve energie, en energiebesparing blijken grote moeite hun financiering rond te krijgen.
Daarnaast levert energiebesparing bij bestaande woningen een belangrijke bijdrage aan de EU
2020-doelstellingen. Grootschalige realisatie van energiebesparing is lastig. Dit heeft onder andere
te maken met de wijze waarop de woningmarkt is georganiseerd. Een deel van het antwoord ligt in
het bundelen van de vraag en het organiseren van lokale partnerschappen.
Het Nationaal Energieakkoord investeert grootschalig in projecten die inzetten op de opwekking en
toepassing van duurzame energie. Projecten die aanvullend hierop zijn of die niet passen binnen
de kaders van het Nationaal Energieakkoord, kunnen in aanmerking komen voor financiering
vanuit EFRO.
Wat is het doel?
Kansen voor West II richt zich op de financiering van projecten die aanvullend zijn op het Nationaal
Energieakkoord of die aansluiten bij het Europees Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP)
door:
Doelstelling 3: Het verkleinen van het aandeel fossiele brandstoffen in het totale energieverbruik in
landsdeel West.
Doelstelling 4: Het verlagen van het energieverbruik in de bebouwde omgeving.
Een vijfde deel van het beschikbare programmageld is hiervoor bestemd.
Wat moet het opleveren?
De inzet op koolstofarme economie moet leiden tot de volgende uitkomsten:
• 120 acties gericht op procesondersteuning, vraagbundeling en business case ontwikkeling
voor hernieuwbare energie in gestarte projecten.
• 8 stimuleringsprojecten gericht op infrastructurele energie-efficiëntie.
• 18 leningen, garanties en deelnemingen gericht op het wegnemen van
financieringsobstakels op het gebied van hernieuwbare energie.
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KOOLSTOFARME ECONOMIE
Doelstelling 3: Het verkleinen van het aandeel fossiele brandstoffen in het totale
energieverbruik in landsdeel West.
Waar gaat het over?
Het realiseren van een groter aandeel van hernieuwbare energiebronnen, waaronder duurzame
opwekking en toepassing van aardwarmte en de benutting van biomassa, via slimme uitrol van
projecten.
Wat zijn de uitgangspunten en randvoorwaarden?
• Financiering is aanvullend op het Nationaal Energieakkoord.
• Inzet is gericht op bundeling van de vraag. Hierdoor kunnen kansrijke initiatieven op het
gebied van duurzame opwekking en toepassing van restwarmte op grotere schaal worden
uitgevoerd.
• Het gaat om financiering van de onrendabele top van goede business cases.
• De inzet is om te komen tot bredere toepassing van biomassa als hernieuwbare
energiebron.
Voor wie is het bedoeld?
Bedrijven, woningbouwcorporaties, intermediaire organisaties, maatschappelijke instellingen,
overheden (als facilitator, procescoördinator of launching customer), onderwijs en
kennisinstellingen.
Wat zijn voorbeelden van projecten?
• Verstrekken van financiering voor de implementatie van duurzame vormen van
energieopwekking, zoals zon, wind en geothermie.
• Verstrekken van financiering voor de implementatie van best practices voor de ontwikkeling
van gecombineerde concepten van energiebronnen, bijvoorbeeld op bedrijventerreinen, en
de inpassing ervan binnen bestaande netwerken, waaronder Smart Grids.
• Subsidie voor de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek en het testen van de
technische uitvoerbaarheid van hernieuwbare energiesystemen.
• Verstrekken van financiering voor het geven van garanties en/of leningen voor de
onrendabele top van goede business cases voor de implementatie en toepassing van
hernieuwbare energiebronnen.
• Verstrekken van financiering voor het optimaliseren van de biomassaketen voor verwerking
van biomassa uit natuurgebieden.
• Subsidie voor de ondersteuning van de marktintroductie van kleinschalige
biomassaenergieproducten, zoals monovergisters.
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KOOLSTOFARME ECONOMIE
Doelstelling 4: Het verlagen van het energieverbruik in de bebouwde omgeving.
Waar gaat het over?
Het realiseren van een brede toepassing van energiebesparing en opwekking van duurzame
energie in de bestaande bouw. Ook investeringen in maatschappelijk vastgoed kunnen voor
financiering in aanmerking komen.
Wat zijn de uitgangspunten en randvoorwaarden?
• Financiering is aanvullend op het Nationaal Energieakkoord.
• Het gaat om projecten waarbij sprake is van vraagbundeling; individuele woningeigenaren
kunnen zich voor financiering wenden tot het Nationaal Energieakkoord.
• De nadruk ligt op renovatie- en transitieprojecten.
• Er zijn middelen beschikbaar om advisering over business cases mogelijk te maken. Deze
advisering is bedoeld om te komen tot rendabele en herhaalbare business cases.
Voor wie is het bedoeld?
Energiebedrijven, partijen betrokken bij ontwikkeling van business cases, woningbouwcorporaties
en organisaties die vraagbundeling in de bebouwde omgeving tot stand brengen, bouwbedrijven,
overheden.
Wat zijn voorbeelden van projecten?
• Verstrekken van financiering waarmee garanties of leningen worden afgegeven om een
impuls te geven aan een herhaalbaar samenwerkingsproject tussen MKB, eigenaren en
gebruikers van woningen, maatschappelijke gebouwen (denk aan schoolgebouwen en
sportfaciliteiten) en commerciële gebouwen om renovatie naar duurzame gebouwen
mogelijk te maken.
• Subsidie gericht op instrumentontwikkeling voor toepassing van energiebesparende
maatregelen.
• Verstrekken van financiering waarmee garanties geboden kunnen worden voor een proef
met een nieuwe (collectieve) organisatievorm gericht op vraagbundeling, financiering,
uitvoering en exploitatie, zoals de Energie Service Bedrijven.
• Subsidie voor het verspreiden en delen van kennis voor het opzetten van herhaalbare
aanpakken voor energieopwekking.
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Duurzame stedelijke ontwikkeling
Waarom inzet op duurzame stedelijke ontwikkeling?
Steden vormen een vruchtbare voedingsbodem voor wetenschap en technologie, voor cultuur en
innovatie en voor individuele en collectieve creativiteit. Tegelijkertijd komen in de steden ook
problemen als werkloosheid, segregatie en armoede zeer vaak samen voor. In de vier grote
steden in landsdeel West zijn wijken waar knelpunten als hoge (jeugd)werkloosheid, mismatch op
de stedelijke arbeidsmarkt en ondermaatse vestigingsfactoren voor bedrijven een duurzame en
evenwichtige stedelijke ontwikkeling in de weg staan. Met alle risico’s van dien.
De stedelijke gebieden zien zich ook geconfronteerd met relatief veel verouderde kantoren,
winkelruimten en/of bedrijventerreinen. Als gevolg van de economische neergang in de afgelopen
jaren zijn de beschikbare middelen voor grootschalige transformaties beperkt. Nieuwe
arrangementen en samenwerkingsvormen zijn nodig om deze opgaven aan te pakken.
Wat is het doel?
Deze knelpunten vragen om een gerichte, geïntegreerde aanpak waarbij mensen, organisaties en
fondsen hun krachten bundelen. Kansen voor West II zoekt aansluiting bij bestaande initiatieven
en richt zich daarbij op:
Doelstelling 5: Het verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt.
Doelstelling 6: Het vergroten van het aantal kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke
werk/bedrijfslocaties.
Doelstelling 7: Het opzetten van een stedelijke lokale ontwikkelingsstrategie.
Bovendien is het mogelijk om naast EFRO-geld ook middelen uit het Europees Sociaal Fonds
(ESF) in te zetten voor het verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt. Het ESF richt zich
hierbij specifiek op de ontwikkeling van alle werkzoekende werklozen. Dit is per stad in een
uitvoeringsplan verder uitgewerkt.
Ruim 18% van het beschikbare programmageld wordt ingezet op duurzame stedelijke
ontwikkeling. Daarvan gaat € 11 miljoen naar werkgelegenheid en € 22 miljoen naar verbetering
van het vestigingsklimaat.
Wat moet het opleveren?
De inzet op duurzame stedelijke ontwikkeling moet leiden tot de volgende uitkomsten:
• 23 samenwerkingsverbanden gericht op het verkleinen van de mismatch op de
arbeidsmarkt, tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven en/of overheid bij gestarte
projecten.
• 54.000 m2 in gebruik genomen (her)ontwikkelde werk/bedrijfslocaties.
• 1 gedeelde stedelijke lokale samenwerkingsstrategie.
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DUURZAME STEDELIJKE ONTWIKKELING
Doelstelling 5: Het verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt.
Waar gaat het over?
Het bevorderen van samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, intermediaire organisaties en
scholen om te komen tot een betere benutting van het aanwezige arbeidspotentieel.
Wat zijn de uitgangspunten en randvoorwaarden?
• EFRO richt zich op de versterking van de vraagkant van de arbeidsmarkt (= de behoeften
van het bedrijfsleven) en is niet bedoeld voor scholing, opleiding en ontwikkeling van
werkzoekenden en werklozen.
• De aandacht is vooral gericht op invulling van moeilijk vervulbare vacatures, en van nieuwe
banen en functies die voortkomen uit de andere doelstellingen van Kansen voor West II
(innovatie en koolstofarme economie).
• De focus ligt op startende en groeiende MKB-bedrijven die behoefte hebben aan nieuw,
gekwalificeerd personeel.
• Het gaat primair om innovatie en groei van het MKB.
• Specifieke aandacht gaat uit naar de aansluiting van het middelbaar en beroepsonderwijs
tot en met MBO+-niveau op de arbeidsmarkt.
• In het uitvoeringsplan van elk van de G-4 steden staat beschreven hoe de stad invulling
geeft aan deze doelstelling.
Voor wie is het bedoeld?
Voornamelijk MKB-bedrijven en onderwijsinstellingen (geen individuele scholieren).
Wat zijn voorbeelden van projecten?
• Subsidie voor de ontwikkeling van vraaggerichte opleidingen die inspelen op de behoefte
en vraag van het bedrijfsleven aan werknemers met specifieke vaardigheden, zoals
bijvoorbeeld in de zorg, ICT en energie.
• Met een subsidie stimuleren van bedrijven om deel te nemen aan campusontwikkeling.
• Met een subsidie stimuleren van onderwijsinstellingen om te participeren in proeftuinen en
living labs.
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DUURZAME STEDELIJKE ONTWIKKELING
Doelstelling 6: Het vergroten van het aantal kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke
werk/bedrijfslocaties
Waar gaat het over?
Het verbeteren van de werkgelegenheidsmogelijkheden voor mensen die wonen in wijken met
hoge werkloosheid en veel sociaal-economische problemen door te investeren in kwalitatief
hoogwaardige en voor deze doelgroep toegankelijke werk/bedrijfslocaties.
Wat zijn de uitgangspunten en randvoorwaarden?
• In het uitvoeringsplan van elk van de G-4 steden staan de geografische gebieden per stad
aangegeven en staat nadere informatie over de invulling van deze doelstelling.
• De nadruk ligt op het inspelen op de vraag van bedrijven naar werklocaties die aansluiten
bij hun (groei)wensen en behoeften.
• Het kan gaan om fysieke maatregelen en/of om het stimuleren van transformatie van slecht
functionerende werk/bedrijfslocaties.
Voor wie is het bedoeld?
MKB-bedrijven en kennisinstellingen.
Wat zijn voorbeelden van projecten?
• Subsidie voor de (her)ontwikkeling van een locatie gericht op het creëren van sociale
bedrijvigheid, waarbij wijkbewoners zelf de ontwikkeling van voorzieningen in de wijk ter
hand nemen).
• Met een subsidie inspelen op de vestigingswensen van de creatieve (ambachts)economie.
• Met een subsidie (leegstaande) winkelruimtes omzetten naar een passende bedrijfsruimte,
kantoor of atelier.
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DUURZAME STEDELIJKE ONTWIKKELING
Doelstelling 7: Het opzetten van een stedelijke lokale ontwikkelingsstrategie.
Waar gaat het over?
Het verbeteren van de samenwerking tussen alle betrokken partijen (burgers, bedrijven,
organisaties, overheid) bij het doordenken en uitwerken van een omvangrijke stedelijke
transitieopgave. Dit gaat via het opzetten van een ‘Çommunity Led Local Development’ (CLLD)
initiatief.
Wat zijn de uitgangspunten en randvoorwaarden?
• Alle actoren zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van de strategie.
• De nadruk ligt op het opzetten van de structuur en het ontwikkelen van een gedeelde
strategie.
Voor wie is het bedoeld?
Het stadsdeel Scheveningen in Den Haag.
Wat zijn voorbeelden van projecten?
• Het opzetten van de structuur en het ontwikkelen van de stedelijke lokale
ontwikkelingsstrategie.
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De beoordelingsprocedure van projectaanvragen
Hoe verloopt de beoordeling van een projectaanvraag?
Om na te gaan of een projectidee aansluit bij de ambities en doelstellingen van Kansen voor West
II, kunnen bedrijven, organisaties, instellingen en overheden contact opnemen met één van de
acht steunpunten in landsdeel West (vier provincies en de G-4).
Om voor financiering vanuit Kansen voor West II in aanmerking te komen, vult elke
projectaanvrager een subsidieaanvraagformulier in. Dit is een uitgebreide vragenlijst waarop de
aanvrager inhoudelijke en financiële projectgegevens invult. Bij deze ingevulde vragenlijst voegt de
aanvrager diverse bijlagen (projectplan, cofinancieringverklaringen, gedetailleerde
kostenbegroting, etc.).
Projectaanvragen Innovatie en Koolstofarme Economie
Een aanvrager met een project dat valt binnen de doelstellingen 1 tot en met 4 van Kansen voor
West II (innovatie en koolstofarme economie) dient de aanvraag in bij het Programmabureau van
Kansen voor West II. Na indiening doorloopt de projectaanvraag de volgende stappen:
1. De Management Autoriteit (MA)2 doet een beleidsmatige beoordeling.
2. Als de MA de aanvraag positief beoordeelt, legt zij de aanvraag voor een inhoudelijke
beoordeling voor aan een deskundigencommissie en start zelf een technische beoordeling
of de aanvraag voldoet aan alle voorwaarden uit de verordeningen en rechtmatig is, te
denken valt aan beoordeling van staatsteun en van de richtlijnen voor
opbrengstgenererende projecten. .
3. De deskundigencommissie geeft een onafhankelijk advies op basis van scores op vooraf
vastgestelde criteria (Zie het kopje ‘waar moet de projectaanvraag aan voldoen?’).
4. De deskundigencommissie legt de projectaanvraag, mits deze ten minste 70 van de 100
punten scoort, met een positief advies voor aan de MA.
5. Uiteindelijk neemt de MA een formeel besluit over toe- of afwijzing van de projectaanvraag.
Projectaanvragen Duurzame Stedelijke Ontwikkeling
Een aanvrager met een project dat valt binnen de doelstellingen 5 tot en met 7 van Kansen voor
West II dient de aanvraag in bij het betreffende stedelijke programmabureau. Na indiening
beoordeelt een stedelijke adviesgroep de aanvraag op een aantal criteria. Deze zijn op te vragen
bij het stedelijke programmabureau. De verantwoordelijkheid voor toekenning of afwijzing van
projectaanvragen ligt bij het bestuur van elk van de G-4 steden.
Waar moet de projectaanvraag aan voldoen?
De MA beoordeelt projectaanvragen vanuit beleidsmatig perspectief op de volgende punten, voor
zover van toepassing:
• Past het project binnen de relevante vigerende regionale beleidskaders;
• Draagt het project bij aan de doelstellingen, actielijnen en beoogde uitkomsten van Kansen
voor West II;
• Is sprake van een cross-overproject;
• Heeft het project een schaaleffect of impact voor Kansen voor West II;
• Draagt het project bij aan verhoging van het gebruik van hernieuwbare energievormen.
• Het moet voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving, deze is samengevat in een
handboek, dat U kunt vinden op www.kansenvoorwest.nl

2

De MA is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project en is ondergebracht bij de Gemeente Rotterdam.
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De beoordeling van de deskundigencommissie vindt plaats op basis van een uniform landelijk
beoordelingssysteem. Dit systeem bestaat uit vijf criteria die nader zijn uitgewerkt.
• Bijdrage aan doelstellingen Kansen voor West II (bijdrage aan de beoogde uitkomsten,
bijdrage aan een specifieke doelstelling en oriëntatie op het MKB);
• Mate van innovativiteit;
• Kwaliteit van de business case;
• Kwaliteit van het project (kwaliteit aanvrager en kwaliteit projectplan);
• Duurzame ontwikkeling (ecologische en sociale duurzaamheid en bijdrage aan
maatschappelijke vraagstukken).
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