Dit zijn Standaardvragen in het aanvraagformulier Kansen voor
Nummer West II, welke gelden voor elke openstelling.
Blok Projectkenmerken
Projectnaam
1
Startdatum projectactiviteiten
2

Toelichting

Dit betreft de startdatum van de project. De projectactivteiten kunnen mogelijk voor
deze datum liggen. De subsidiabiliteit van activiteiten/kosten is vanuit EFRO niet
afhankelijk van deze datum. Daarvoor geldt de startdatum van het programma KvW II;
1 januari 2014. Let op vanuit staatssteun optiek kan de startdatum wel relevant zijn
voor de subsidiabiliteit (je mag niet altijd kosten maken voor de startdatum).

3

Einddatum projectactiviteiten

Eindatum van het project waarop projectkosten gemaakt en betaald dienen te zijn.
Deze datum is door de verordeningen uiterlijk op 31 december 2023 gesteld, maar de
datum die wordt overeengekomen in de beschikking en uitvoeringsovereenkomst is van
toepassing VOOR uw project.

4

Hoofdlocatie project

Dit is de locatie waar de projectactiviteiten plaatsvinden, danwel als dat op meer
lokaties of bij meer partners is waar het accent ligt van de activiteiten die binnen het
project plaatsvinden.

5

Wordt er in dit project gebruik gemaakt van een intermediair?

Een intermediair is een bemiddelaar of een tussenpersoon. Voorbeelden zijn
Subsidieadviseur, accountant bij MKB-er. Er dient een machtiging te worden
bijgevoegd als verplichte bijlage bij de aanvraag. Indien een gemeente of bedrijf of
kennisinstelling aanvraagt namens een nog op te richten nieuwe entiteit dan moet de
verantwoordelijke bij aanvrager staan en niet bij intermediair.

6

Werkt u voor dit project samen met een of meerdere partners die
kosten opvoeren voor het project en treedt u op als penvoerder namens
dit samenwerkingsverband? Zo ja, dan is de
samenwerkingsovereenkomst (vormvrij) een verplichte bijlage bij de
aanvraag.

Wilt u een project wilt uitvoeren met meerdere projectpartners, dan is altijd één van de
projectpartners penvoerder. De penvoerder is de schakel tussen de projectpartners en
de managementautoriteit. De managementautoriteit communiceert enkel met de
penvoerder. Ook de uitbetaling van de subsidie verloopt via de penvoerder. Het is
belangrijk om vóór het indienen van de aanvraag de afspraken hierover goed schriftelijk
vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst en deze overeenkomst bij de
aanvraag te overleggen.

7

Projectbeschrijving

Geef een korte en bondinge omschrijving van maximaal een HALVE A4 van het project
gespecificeerd naar omschrijving doelstelling, afzonderlijke concrete activiteiten die
worden ontwikkeld, welke resultaten worden bereikt, andere effecten die worden bereikt
met het project, waar, wanneer en welke partners zijn betrokken.

Blok projectgegevens

De onderstaande vragen betreffen algemene aanvullende vragen voor alle Kansen voor
West 2 projecten.
U heeft een projectidee of -voorstel dat past binnen de doelen van het Operationeel
Programma EFRO 2014-2020 in uw regio. U komt dan mogelijk in aanmerking voor
een Kansen voor West -subsidie. Om de mogelijkheden te verkennen adviseren wij u
contact op te nemen met het steunpunt. Voorbeeld: Indien u aanmeldt onder een
openstelling van Noord Holland, dan betreft het steunpunt Noord Holland uw
contactpunt.

1

Bent U met uw projectidee/voorstel reeds bij het steunpunt van de
betreffende G4P4-partner geweest?
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2

Waarom past uw project binnen de gekozen prioriteit?

Middels deze openstelling heb je gekozen voor de genoemde investeringsprioriteit. In
het Operationeel Programma staat een uitgebreide toelichting op deze
investeringsprioriteit. U dient hier goed gemotiveerd aan te geven waarom U vindt dat
uw project hierbinnen past.

Zie het Operationeel
Programma van Kansen voor
West II

3

Geef aan op welke wijze u voldoet aan het van toepassing zijnde
vigerend regionaal beleid?

Binnen Kansen voor West is er sprake van vigerend regionaal beleid. Per openstelling
is aangegeven, welk vigerend regionaal beleid er van toepassing is. U dient ten
aanzien van de getoonde beleidsdocumenten aan te geven hoe u hieraan voldoet.

4

Is sprake van staatsteun? Geef een toelichting op uw antwoord.
Indien er sprake is van staatsteun verzoeken wij u om aan te geven of
de staatssteun geoorloofd is en waarom? Welke andere subsidies die
zijn ontvangen zijn van belang voor de beoordeling van staatssteun?
Geef aan op welke wijze u invulling geeft aan de te voeren staatssteun
administratie als dit van toepassing is.

Als het redelijk is om aan te nemen dat het verlenen van subsidie op een aanvraag leidt
tot ongeoorloofde staatssteun dan zal de managementautoriteit de aanvraag afwijzen.
Staatssteun is in principe verboden. Het is dus van belang te beoordelen of er sprake is
van (geoorloofde) staatssteun.
Staatssteun is verboden tenzij het belang van de subsidiemaatregel zwaarder weegt
dan de bescherming van de vrije markt. Er zijn echter veel uitzonderingssituaties, heel
veel steun is geoorloofd te maken in het kader van de vrijstellingen (veruit de meest
relevante en bekende is de Algemene Groeps Vrijstellings Verordening, kortweg
AGVV).
In het Handboek EFRO onder paragraaf 4.5 wordt verder ingegaan op het begrip
Staatsteun en de genoemde vrijstellingen. Tevens wordt aangegeven dat op de website
van Europa Decentraal veel informatie te vinden is over staatssteun;
http://www.europadecentraal.nl/onderwerpen/staatssteun.

5

Het projectplan is een verplichte bijlage van het aanvraagformulier.
Heeft U in het bijgevoegde projectplan de verplichte onderdelen
opgenomen en toegelicht?

Als projectplan wordt geaccepteerd een plan, welke voldoet aan de minimale richtlijnen. Projectplan als bijlage
De richtlijnen schrijven voor:
* een zestal verplichte punten: doelstelling; activiteiten per partner; organisatie van het
project; gloable beschrijving van de inrichting van de administratie en verantwoording;
gedetailleerde begroting (vormvrij); communicatie over het project. Ontbreekt een van
deze punten dan kan uw aanvraag als niet-compleet worden beoordeeld.
* Ten aanzien van de onderbouwing vragen wij u voor de opgenomen kosten een
specificatie te geven per partner. Een voorbeeld van het niveau van de onderbouwing is
voor loonkosten gespecificeerd naar uur* tarief.
* een kort en bondig projectplan geniet de voorkeur.
* het projectplan maakt onlosmakelijk deel uit van deze aanvraag.
* het projectplan wordt bij voorkeur in de Nederlandse taal aangeleverd. Eventueel
wordt Engels geaccepteerd.

6

Vinden er ook activiteiten buiten het programmagebied plaats? Zo ja,
waar vinden de activiteiten plaats en wat is de omvang van deze
activiteiten (in euro)?

Het gaat hier om activiteiten buiten het programmagebied van Kansen voor West. Het
programmagebied bestrijkt het gehele landsdeel West, welke bestaat uit het
grondgebied van de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Flevoland.
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7

Haalbaarheid van het project:
Zijn er factoren die de uitvoering en looptijd van het project negatief
kunnen beïnvloeden?
* Ja, er is toestemming nodig van een overheid inzake ruimtelijke
ordening (b.v. Bouwvergunning)
* Ja, er is toestemming nodig van een overheid inzake het milieu (b.v.
milieuvergunning)
* Anders......

Deze vraag wordt u gesteld om in te kunnen schatten of er een risicofactor zit in
eventueel te verkrijgen toestemming voor de uitvoering van uw project.
Indien toestemming benodigd is, dient u hier aan te geven wat de status is van de
vergunning(en).
Indien u kiest voor de optie Anders dan vragen wij u om dit toe te lichten.

8

In hoeverre draagt uw project bij aan de Europese
duurzaamheidsdoelstellingen ?

De bijdrage aan de duurzaamheidsagenda is expliciet onderdeel van de projectselectie. Zie het RIS3-document op de
De duurzaamheidspunten waarop beoordeeld wordt zijn:
website van Kansen voor West
• De ecologische duurzaamheid. Hierbij valt te denken aan efficiënt gebruik van hulpbronnen, milieumaatregelen, klimaatadaptatie en –mitigatie, herstelvermogen voor
rampen, risicopreventie en –beheer.
• De sociale duurzaamheid. Hierbij valt te denken aan (sociale) participatie, verrijking
cultuur, veiligheid, gezondheid en onderwijs.
• Bijdrage aan de maatschappelijke uitdagingen zoals verwoord in het Operationeel
Programma en de RIS3.

9

In hoeverre draagt Uw project bij aan gelijke kansen tussen mannen en
vrouwen en het niet-discrimineren op grond van geslacht, ras of
etnische afkomst, godsdienst, overtuiging, handicap, leeftijd en
seksuele geaardheid?

10

Heeft U voor het aanvragen van een bijdrage van een FEI een exante
kapitaalmarktonderzoek als bijlage bijgevoegd?

Het exante kapitaalmarktonderzoek is een verplichte bijlage van het aanvraagformulier Zie ook de beschrijving van het
bij het aanvragen van een bijdrage van een FEI.
ex-ante onderzoek op de
website van Kansen voor West

Blok Aanvrager1 - Penvoerder

Hier zijn de gegevens benodigd van de penvoerder, welke de primaire contactpersoon
van het project is (vaak de projectleider). Verder zijn de gegevens van de
tekenbevoegde van belang (vaak de directeur).
Hierbij zijn Aanvrager1 en Penvoerder aan elkaar gelijk. Voor de andere in het project
betrokken partijen die activiteiten uitvoeren en kosten declareren worden de termen
Medeaanvrager - projectpartner of (mede)begunstigde gehanteerd. Deze zijn gelijk, in
deze aanvraagmodule wordt over "partner" gesproken.
Een partij die alleen bij de financiering betrokken is en geen projectactiviteiten uitvoert,
wordt als cofinancier aangemerkt.

1
2

Naam organisatie
Rechtsvorm organisatie

3
4
5
6

KvK nummer
Vestigingsadres
Bezoekadres
Algemeen telefoonnummer

Toelichting op de aanvraag versie 15 oktober 2015 (v1).xlsx

De rechtsvorm van een bedrijf, onderneming of organisatie, is de juridische vorm
waarin de onderneming is gegoten.
Dit is het nummer van de Kamer van Koophandel. Deze bestaat uit 8 cijfers.
Dit betreft het adres waar de aanvrager is gehuisvest.
Deze bestaat uit 10 cijfers. Invoeren zonder scheidingsteken.
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IBAN is de afkorting voor International Bank Account Number. Het IBAN van
Nederlandse bankrekeningnummers bestaat uit 18 tekens (cijfers en letters) en het
huidige rekeningnummer komt er in voor. Voorbeeld: Het IBAN van rekeningnummer
123456789 van de Rabobank is NL44 RABO 0123 4567 89.

U kunt op basis van uw
rekeningnummer op
https://www.ibanbicservice.nl/
uw IBAN en BIC opvragen.

7
8
9

Algemeen emailadres
Website
Bankrekening (IBAN)

10

BTW-nummer

Als ondernemer betaal je omzetbelasting, om dit in goede banen te leiden heeft iedere
ondernemer (met btw plicht) een btw nummer (of ook wel btw-identificatienummer). Dit
nummer moet vermeld worden op de facturen die naar klanten gestuurd worden. Het
Nederlandse btw-nummer bestaat uit 14 tekens, eerst de landcode “NL” en hierna een
fiscaal nummer plus een code van 3 tekens. Bij een eenmanszaak is het fiscale
nummer gelijk aan het sofinummer van de eigenaar.

11

Als BTW niet verrekend kan worden

Kunt u BTW niet verrekenen of niet compenseren? Dan zijn deze kosten mogelijk
subsidiabel. Houdt u hier rekening mee in uw projectbegroting. Als u inclusief BTW wilt
declareren dan is een onderbouwing (BTW-verklaring) van deze vrijstelling
noodzakelijk.
BTW is enkel subsidiabel als deze niet verrekend of gecompenseerd kan worden. Dat
houdt in dat de BTW niet subsidiabel is, tenzij u kunt aantonen dat uw organisatie is
vrijgesteld van BTW (zie Handboek EFRO paragraag 4.2.3 p. 29). U wordt verzocht de
BTW-verklaring als bestand bij te voegen.

12

Bent u Aanbestedingsplichtig?

De aanbestedingsregels zijn in ieder geval van toepassing op aanbestedende diensten.
Bepaal aan de hand van het Handboek EFRO (p. 37) of dit op U van toepassing is.

13

Bent u een MKB-er?

MKB betreft kleine en middelgrote ondernemingen. Volgens de definitie van de
Zie MKB-verklaring op de
Commissie heeft een middelgrote onderneming minder dan 250 werknemers, en een
website van Kansen voor West
kleine minder dan 50. Een onderneming dient zelfstandig te zijn en een beperkte
jaaromzet te hebben. De criteria worden toegepast op een onderneming in haar geheel,
inclusief dochterondernemingen (ook buiten Nederland).
Zodra u voldoet aan deze definitie verzoeken wij u om de standaard MKB-verklaring in
te vullen en mee te sturen. Voor MKB-ers zijn ruimere steunmogelijkheden.

Contactpersoon

Als de contactpersoon de aanvraag ook binnen zijn/haar omgeving wil zien, dan moet
de persoon uitgenodigd worden waarna de aanvraag ook beschikbaar komt in de
omgeving van de genodigde.
U wordt gevraagd een geldig e-mailadres in te voeren.

14

emailadres

15

Uitnodigen voor

Als de aanvraag ook beschikbaar moet zijn in de omgeving van de contactpersoon
dient hier aangegeven te worden welke rol de contactpersoon krijgt binnen deze
aanvraag. Als uitgenodigd wordt dan zijn meerdere gegevens van de contactpersoon
niet meer in te vullen.

16
17
18
19

Naam
Man/vrouw
functie
telefoonnummer

Voor- en achternaam primaire contactpersoon project. Dit is vaak de projectleider.
Aangeven wat van toepassing is.
Wat is de functie van de contactpersoon met betrekking tot het project?
U wordt gevraagd een geldig telefoonnummer in te voeren indien van toepassing.
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20

mobielnummer

21

Primair contact ja/nee

22

Tekenbevoegd ja/nee

Is deze contactpersoon tekenbevoegd voor deze organisatie.

Intermediair

Een intermediair is een bemiddelaar of een tussenpersoon. Voorbeelden zijn
Subsidieadviseur, accountant bij MKB-er. Er dient een machtiging te worden
bijgevoegd als verplichte bijlage bij de aanvraag. Indien een gemeente of bedrijf of
kennisinstelling aanvraagt namens een nog op te richten nieuwe entiteit dan moet de
verantwoordelijke bij aanvrager staan en niet bij intermediair.
Ook de intermediair heeft minimaal 1 contactpersoon aangezien ook de intermediair
m.b.v. notificaties op de hoogte gehouden dient te worden.

23
24

Naam
Rechtsvorm organisatie

25
26
27
28
29
30
31

KvKnummer
Vestigingsadres
Bezoekadres
Algemeen nummer
Algemeen emailadres
Website intermediair
Voeg hier het machtigingsformulier toe

Voor- en achternaam primaire contactpersoon van de intermediar.
De rechtsvorm van een bedrijf, onderneming of organisatie, is de juridische vorm
waarin de onderneming is gegoten
Dit is het nummer van de Kamer van Koophandel. Deze bestaat uit 8 cijfers
Dit betreft het adres waar de intermediair is gehuisvest.

Blok Begroting

Toelichting op de aanvraag versie 15 oktober 2015 (v1).xlsx

Verwijzingen

U wordt gevraagd een geldig mobiel telefoonnummer in te voeren indien van
toepassing.
Is deze contactpersoon het primaire contact voor deze organisatie. Notificaties zullen
naar de primaire contactpersoon gestuurd worden.

Indien er gebruik wordt gemaakt van een intermediair is het machtigingsformulier een Machtigingsformulier als bijlage
verplicht onderdeel van de compleetheidsbeoordeling. De vorm van het
machtigingsformulier is vrij.
Als een machtigingsformulier bijgevoegd wordt, dan wordt het voor de intermediair ook
mogelijk om de aanvraag in te dienen.
Om een aanvraag te kunnen beoordelen is een goede onderbouwing van de begroting
noodzakelijk. In het aanvraagformulier staat welke informatie u (aanvullend of in het
format) moet aanleveren. Denk aan een onderbouwing van de besteding van uren, het
zichtbaar verwerken van afschrijvingstermijnen en toerekeningspercentages, de
onderbouwing van de kosten derden (welke diensten en leveringen van derden worden
verwacht in het project) etc. Deze onderbouwing dient u per begunstigde
(projectpartner/medeaanvrager) inzichtelijk te maken.
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1

Kostensoorten

In de Uitvoeringsregeling EFRO 2014 - 2020 (art. 2.13) (projecten voor 1 juli 2015) en Onderbouwing als bijlagen
in de REES art 1.3 (projecten vanaf 1 juli 2015) staat welke kosten subsidiabel zijn.
De onderbouwing van de begroting gebeurt aan de hand van een aantal mogelijke
kostensoorten. Deze kostensoorten zijn; Loonkosten, Afschrijvingen, Bijdragen in
natura en leasekosten, Overige kosten Derden.
De totaal subsidiabele projectkosten dienen tevens minimaal € 200.000 te bedragen.
Onder paragraaf 4.2 van het EFRO-handboek kunt u meer vinden over de aanvullende
informatie die u daarbij dient aan te leveren.

2

opgedeeld in kosten en opbrengsten

De kosten, zoals hier bedoeld, betreffen de subsidiabele kosten. Onder opbrengsten
worden inkomsten verstaan die rechtstreeks voortkomen uit de resultaten van de
gesubsidieerde projectresultaten. Deze inkomsten kunnen zich voordoen tijdens en na
de uitvoering van het project.

3

niet subsidiabele kosten

De volgende kosten komen in elk geval niet in aanmerking voor subsidie, zoals vermeld
in art. 2.13 lid 4 van de Uitvoeringsregeling (projecten voor 1 juli 2015) en in art 1.5
REES (projecten vanaf 1 juli 2015)::
a) fooien en geschenken;
b) representatiekosten en –vergoedingen;
c) kosten van personeelsactiviteiten;
d) kosten van overboekingen en annuleringen;
e) gratificaties en bonussen;
f) kosten van outplacementtrajecten; en
g) administratieve en financiële sancties en boetes
h) ook debetrente is niet subsidiabel (met uitzondering van subsidies verleend in de
vorm van een rentesubsidie of een subsidie voor garantievergoedingen), zoals
aangegeven in art. 69 lid 3 onder a van verordening 1303/2013.
Daarnaast geldt dat de kosten altijd project gerelateerd en proportioneel moeten zijn en
dat de kosten voldoen aan alle technische vereisten.

Toelichting op de aanvraag versie 15 oktober 2015 (v1).xlsx
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De financiering van een project dient sluitend te zijn, rekening houdend met de
gevraagde EFRO-subsidie. Dit kunt u aantonen aan de hand van
cofinancieringsverklaringen. Als u niet kunt aantonen dat de financiering van uw gehele
project sluitend te krijgen is s, dan wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.
De financiering dient op projectniveau te worden opgesteld.
De cofinancieringsverklaring is vormvrij. Een cofinancieringsverklaring mag bij de
indiening van een subsidieaanvraag varieren van een vaste toegezegde bijdrage tot
een intentie tot cofinanciering of een aanvraag voor subsidie zijn. Dit laatste omdat
ergens anders ook een aanvraag voor subsidie loopt. U dient deze documentatie bij te
voegen, zodat deze kan meetellen voor de totale projectfinanciering (deze dient immers
sluitend te zijn). Indien er bij de indiening van een subsidieaanvraag sprake is van een
intentieverklaring of een aanvraagdocument voor een andere financiering dient u de
definitieve verklaring cofinanciering, zodra deze formeel is toegekend aan te leveren.
Dit zal als opschortende voorwaarde bij de subsidieverlening worden opgenomen OF
Dit zal uiterlijk voor definitieve verlening van de EFRO-subsidie moeten plaatsvinden.
Mocht de cofinanciering uiteindelijk niet rondkomen dan komt ook de bijdrage van
Kansen voor West te vervallen.
Een partij die alleen bij de financiering betrokken is en geen projectactiviteiten uitvoert.

1

Financier

2

Type financiering

Per opgevoerde financiering dient u aan te geven of dit een eigen bijdrage, een
bijdrage van een externe financier of de gevraagde Kansen voor West-subsidie is.

3

KvK-nummer

Dit is het nummer van de Kamer van Koophandel. Deze bestaat uit 8 cijfers.

4

Proportionele of vaste bijdrage

Een proportionele bijdrage wordt afhankelijk gemaakt van de uiteindelijke realisatie van
het project. De proportionele bijdrage van de financier wordt evenredig het percentage
van bijdrage aan het project vastgesteld. In tegenstelling tot een vaste bijdrage, welke
bij de vaststelling van het project als definitieve projectbijdrage wordt ingeboekt. Ook in
het geval het project niet volledig wordt gerealiseerd.

5

Financiernaam

Naam van een projectfinancier. Alle projectfinanciers worden afzonderlijk ingevoerd.

6

Type financier

Hier heeft u de keuze uit Publiek of Privaat. Onder een publieke financier wordt
verstaan een bijdrage vanuit publieke middelen. Een private financiering is een nietpublieke bijdrage.

Blok Uitgavenplanning

De uitgavenplanning dient per partner/aanvrager te worden opgesteld en moet per jaar
inzichtelijk worden gemaakt. Let erop dat u de planning niet te optimistisch inschat.

1

Per jaar

Hier wordt het jaar van te opgegeven uitgaven van deze aanvrager bedoeld.

2

Uitgave

Hier worden de kosten van de betreffende aanvrager bedoeld voor het opgegeven jaar.

Blok documenten bij aanvraag

Welke documenten zijn verplicht om een aanvraag als compleet te kunnen
Toevoegen als bijlage(n) bij de
beoordelen? Afhankelijk van de inrichting kunnen documenten verplicht zijn om aan te aanvraag
leveren. Er zijn verschillende bestandsformaten mogelijk. Op de MKB-verklaring na zijn
de onderstaande verplichte documenten vormvrij.

Toelichting op de aanvraag versie 15 oktober 2015 (v1).xlsx
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1

Projectplan

vloeit voort uit eerdere vraag.

2

Businessplan

een businessplan is alleen een verplichte bijlage bij de openstellingen binnen de
prioriteiten Innovatie en Koolstofarm.

Zie handreiking businesscase

3

MKB-verklaring

vloeit voort uit eerdere vraag.

Zie MKB-verklaring op de
website van Kansen voor West

4

BTW verklaring

5

Cofinancieringsverklaring

6

Machtiging Intermediair

7

Wijze van mandatering indieners

Indien van toepassing. BTW is enkel subsidiabel als deze niet verrekend of
gecompenseerd kan worden. Dat houdt in dat de BTW niet subsidiabel is, tenzij u kunt
aantonen dat uw organisatie is vrijgesteld van BTW (zie paragraaf 4.2.3 P.29 van het
Handboek EFRO). U wordt verzocht de BTW-verklaring als bestand bij te voegen. Deze
dient te worden aangevraagd bij de Belastingdienst.
hierbij geldt dat er ook sprake mag zijn bij de aanvraag in beoordeling voor
compleetheid van een garantstelling of een aanvraag tot subsidie van een andere
subsidie.
vloeit voort uit eerdere vraag. Een intermediair dient een machtiging te hebben namens
de penvoerder een aanvraag te mogen indienen.
Als verplichte bijlage dient het mandaat van de intermediair voor het doen van de
aanvraag namens de penvoerder te worden bijgevoegd. Dit mandaat is vormvrij, maar
dient wel geautoriseerd te zijn door de penvoerder.

8

Samenwerkingsovereenkomst

vloeit voort uit eerdere vraag.

Voor overige vragen kunt u altijd terecht bij het steunpunt of bij de Q&A
Zie Q&A op de website van
op de website.
Kansen voor West
Met deze knop kunt u uw aanvraag indienen. Omdat uw aanvraag allereerst beoordeeld
Blok Indienen
wordt op volledigheid is het belangrijk om uw projectaanvraag volledig en juist in te
dienen. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen, wanneer deze is voorzien van
alle vereiste informatie en voldoet aan de gestelde formele en procedurele eisen.

Toelichting op de aanvraag versie 15 oktober 2015 (v1).xlsx

8 van 25

Dit zijn VRAGEN in het aanvraagformulier Kansen voor West II
welke specifiek voor elke openstelling van INNOVATIE gelden.
In het Aanvraagformulier Kansen voor West II vindt u deze vragen
Nummer terug na de keuze voor een Prioriteit 1 openstelling.
Toelichting
Verwijzingen
Motiveer waarom Uw project past binnen het prioritaire thema Innovatie Voor West-Nederland wordt gekozen voor inzet op twee specifieke doelstellingen die
1
van het OP Kansen voor West?
bijdragen aan versterking van het regionale innovatieklimaat:
a. Valorisatie: het vergroten van het aandeel (met name internationaal vermarktbare)
innovatieve producten en diensten in de totale omzet bij bedrijven.
b. Investeringsvermogen: verbeterde toegang tot een verhoogd aanbod van financiering
voor innovatie in het MKB in de RIS3 sectoren.
2

Motiveer waarom Uw project bijdraagt aan de doelstelling valorisatie?

Het vergroten van het aandeel (met name internationaal vermarktbare) innovatieve
producten en diensten in de totale omzet bij bedrijven. Zie pagina 6 t/m 8 en figuur 2
van het Operationeel Programma..

3

Geef aan in welke actielijn Uw project past en waarom?

Binnen het prioritaire thema innovatie zijn er een 6-tal actielijnen, waarvoor subsidie
kan worden aangevraagd. Dit zijn Samenwerking MKB en kennis instellingen met als
doel valorisatie, Toepassing van nieuwe kennis aansluitend bij eindgebruikers,
Toeleiding naar kapitaal, Financiering voor innovatieve technologische ontwikkelingen,
Proof of Concept financiering en Innovatie financiering.

4

Is er aansluiting met het MKB en zo ja, op welke wijze?

5

In welke mate heeft het project een innovatief karakter, waarbij het kan
gaan om product-, proces-, en diensteninnovatie.

Aspecten die een rol kunnen spelen:
Het project is voor de sector in Nederland geheel nieuw of het project beoogt een in het
buitenland ontwikkelde techniek toe te passen in een Nederlandse situatie.
De mate waarin het project bijdraagt aan de ontwikkeling van een product, proces of
dienst.

6

Betreft het project een crossover? En zo ja waarom?

Een cross-over is een innovatie die het resultaat is van een gezamenlijke inspanning
van ondernemingen uit twee of meer sectoren. Het kan gaan om een innovatie die
nieuw is voor elk van de sectoren. Het kan ook gaan om een bestaand product, dienst
of een lopende innovatie in een sector, die een innovatie oplevert voor een andere
sector.

7

Het businessplan is een verplichte bijlage van het aanvraagformulier.
Om u van dienst te zijn is een handreiking Businesscase opgesteld,
waarin wordt aangegeven waar uw businessplan aan dient te voldoen.

Een businesscase is een projectmanagement-term waarin de zakelijke afweging om
een project of taak te beginnen beschreven wordt. In de businesscase worden de
kosten tegen de baten afgewogen, rekening houdend met de risico's. Een
businesscase is de uitwerking van een plan tot de uitrol en exploitatie, bezien vanuit
technisch, organisatorisch, economisch en financieel perspectief

8

Extra classificatievragen:

Toelichting op de aanvraag versie 15 oktober 2015 (v1).xlsx

Zie het Operationeel
Programma van Kansen voor
West II

Handreiking Businesscase als
bijlage
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Dit zijn VRAGEN in het aanvraagformulier Kansen voor West II
welke specifiek voor elke openstelling van INNOVATIE gelden.
In het Aanvraagformulier Kansen voor West II vindt u deze vragen
Nummer terug na de keuze voor een Prioriteit 1 openstelling.

9

Toelichting

A. In welke topsectoren (meerdere antwoorden mogelijk) is uw project
te vinden? Licht toe.

Er zijn 9 topsectoren voor West Nederland geselecteerd:
Agro&Food,
Chemie,
Creative Industrie,
Energie,
High Tech Systemen en Materialen,
Life Sciences & Health,
Logitsiek,
Tuinbouw & Uitgangsmaterialen,
Water.

B. In welke fase van innovatie begeeft het accent van uw project zich?
De nummers 1 t/m 9 uit classificatie (fundamenteel onderzoek t/m
marktformatieproject). Motiveer of licht toe.

De 9 fases van Innovatie zijn:
Fundamenteel onderzoek,
Onderzoek en Ontwikkeling,
Toegepast Onderzoek,
Experimentele ontwikkeling,
Produktontwikkeling,
Haalbaarheidsonderzoek praktijk toepassing,
Demonstratie (eerste klant(en)),
Marktintroductie (meerdere klanten),
Marktinformatieproject.

Indicatoren.
U dient aan te geven met een onderbouwing wat de verwachtingen ten
aanzien van de output van het project zijn op de volgende indicatoen.
a. Het aantal ondernemingen dat subsidie ontvangt uit dit project.

b. Het aantal ondernemingen dat andere financiële steun ontvangt dan
subsidie, bijvoorbeeld garanties, deelnemingen of leningen.

Toelichting op de aanvraag versie 15 oktober 2015 (v1).xlsx

Verwijzingen

Zie een overzicht van
indicatoren op de website van
Kansen voor West
Hieronder vallen zowel de ondernemingen die zelf als partner mee doen in het project
en subsidiabele kosten inbrengen als eventuele ondernemningen die via een 2e lijn in
dit project (een subsidieregeling of vouchers in geld) middelen uit de KvW bijdrage
ontvangen.
Deze indicator is met name van toepassing voor aanvragen voor
financieringsinstrumenten. Het gaat uiteraard om het aantal geraamde ondernemers
dat een bijdrage in de vorm van een lening, garantie of deelneming uit die instrumenten
ontvangt.
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Dit zijn VRAGEN in het aanvraagformulier Kansen voor West II
welke specifiek voor elke openstelling van INNOVATIE gelden.
In het Aanvraagformulier Kansen voor West II vindt u deze vragen
Nummer terug na de keuze voor een Prioriteit 1 openstelling.

Toelichting

c. Het aantal ondernemers dat niet-financiële steun ontvangt uit het
project.

Een onderneming telt als “ondersteund” als deze actief en gericht iets uit het project
ontvangt dat een substantiële waarde vertegenwoordigt ( 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. Algemeen voorbeeld: 500 bedrijven nemen deel aan een seminar,
bij 200 daarvan brengt een innovatieadviseur een verkennend bezoek, voor 25 daarvan
wordt een concreet innovatieplan uitgewerkt. De score moet dan zijn 25 en niet 200 of
500.

d. Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen
in uw project.

Er is sprake van samenwerking als minimaal één onderneming en minimaal één
onderzoeksinstelling 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.
Voor zover beide partijen geen medebegunstigden zijn, en de samenwerking dus niet in
de beschikking formeel is vastgelegd, zal een samenwerkingsovereenkomst moeten
worden overlegd.

e. Aantal ondernemingen dat steun ontvangt bij het introduceren 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. 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.

f. Aantal ondernemingen dat steun ontvangt bij het introduceren 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.

Toelichting op de aanvraag versie 15 oktober 2015 (v1).xlsx

Verwijzingen
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Dit zijn VRAGEN in het aanvraagformulier Kansen voor West II
welke specifiek voor elke openstelling van INNOVATIE gelden.
In het Aanvraagformulier Kansen voor West II vindt u deze vragen
Nummer terug na de keuze voor een Prioriteit 1 openstelling.
10

Betreft het project een proeftuin? Voldoet het aan de cummulatieve
eisen uit de toelichting?

Toelichting op de aanvraag versie 15 oktober 2015 (v1).xlsx

Toelichting

Verwijzingen

Een proeftuin is een open innovatie-omgeving die over een langere periode aan
meerdere ondernemers ruimte biedt voor het testen van technologische of
marktinnovatie van nieuwe of vernieuwde producten of diensten die zich in het
ontwikkelstadium bevinden, waarbij ten minste een eindgebruiker en ondernemer
betrokken zijn en welke zich kenmerkt door een realistische omgeving, waarbij de
proeftuin een bijdrage levert aan het versnellen van de marktintroductie van nieuwe
diensten/producten door MKB-ers.
Ofwel, er is sprake van een proeftuin als voldaan is aan de volgende criteria:
- er sprake is van een open innovatie omgeving;
- het niet gaat om een eenmalig project/activiteit, maar om een testfaciliteit die aan
meerdere ondernemers, over een langere periode, ruimte biedt om hun product te
testen; vernieuwde producten of diensten;
- het om innovaties gaat die zich in het ontwikkelstadium bevinden (dus geen
onderzoek);
- eindgebruikers en ondernemers betrokken zijn;
- er is sprake van een realistische omgeving.
Een ander woord voor Proeftuin is Living Lab
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Dit zijn VRAGEN in het aanvraagformulier Kansen voor West II
welke extra zijn bij openstellingen na keuze voor een GTI
Nummer openstelling binnen Prioriteit Innovatie.
Het project investeert in de volgende wijken van de stad:
0
- Amsterdam
- Rotterdam
- Den Haag
- Utrecht
Motiveer waarom Uw project past binnen het prioritaire thema Innovatie
1
van het OP Kansen voor West?

Toelichting
U kan voor de betreffende stad één of meerdere wijken aangeven.

Voor West-Nederland wordt gekozen voor inzet op twee specifieke doelstellingen die
bijdragen aan versterking van het regionale innovatieklimaat:
a. Valorisatie: het vergroten van het aandeel (met name internationaal vermarktbare)
innovatieve producten en diensten in de totale omzet bij bedrijven.
b. Investeringsvermogen: verbeterde toegang tot een verhoogd aanbod van financiering
voor innovatie in het MKB in de RIS3 sectoren.

2

Motiveer waarom Uw project bijdraagt aan de doelstelling valorisatie?

Het vergroten van het aandeel (met name internationaal vermarktbare) innovatieve
producten en diensten in de totale omzet bij bedrijven. Zie pagina 6 t/m 8 en figuur 2
van het Operationeel Programma..

3

Geef aan in welke actielijn Uw project past en waarom?

Binnen het prioritaire thema innovatie zijn er een 6-tal actielijnen, waarvoor subsidie
kan worden aangevraagd. Dit zijn Samenwerking MKB en kennis instellingen met als
doel valorisatie, Toepassing van nieuwe kennis aansluitend bij eindgebruikers,
Toeleiding naar kapitaal, Financiering voor innovatieve technologische ontwikkelingen,
Proof of Concept financiering en Innovatie financiering.

4
5

Is er aansluiting met het MKB en zo ja, op welke wijze?
In welke mate heeft het project een innovatief karakter, waarbij het kan
gaan om product-, proces-, en diensteninnovatie.

6

Betreft het project een crossover? En zo ja waarom?

Een cross-over is een innovatie die het resultaat is van een gezamenlijke inspanning
van ondernemingen uit twee of meer sectoren. Het kan gaan om een innovatie die
nieuw is voor elk van de sectoren. Het kan ook gaan om een bestaand product, dienst
of een lopende innovatie in een sector, die een innovatie oplevert voor een andere
sector.

7

Het businessplan is een verplichte bijlage van het aanvraagformulier.
Om u van dienst te zijn is een handreiking Businesscase opgesteld,
waarin wordt aangegeven waar uw businessplan aan dient te voldoen.

Een businesscase is een projectmanagement-term waarin de zakelijke afweging om
een project of taak te beginnen beschreven wordt. In de businesscase worden de
kosten tegen de baten afgewogen, rekening houdend met de risico's. Een
businesscase is de uitwerking van een plan tot de uitrol en exploitatie, bezien vanuit
technisch, organisatorisch, economisch en financieel perspectief

8

Extra classificatievragen:

Toelichting op de aanvraag versie 15 oktober 2015 (v1).xlsx

Verwijzingen

Zie het Operationeel
Programma van Kansen voor
West II

Aspecten die een rol kunnen spelen:
Het project is voor de sector in Nederland geheel nieuw of het project beoogt een in het
buitenland ontwikkelde techniek toe te passen in een Nederlandse situatie.
De mate waarin het project bijdraagt aan de ontwikkeling van een product, proces of
dienst.

Handreiking Businesscase als
bijlage
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Dit zijn VRAGEN in het aanvraagformulier Kansen voor West II
welke extra zijn bij openstellingen na keuze voor een GTI
Nummer openstelling binnen Prioriteit Innovatie.

9

Toelichting

A. In welke topsectoren (meerdere antwoorden mogelijk) is uw project
te vinden? Licht toe.

Er zijn 9 topsectoren voor West Nederland geselecteerd:
Agro&Food,
Chemie,
Creative Industrie,
Energie,
High Tech Systemen en Materialen,
Life Sciences & Health,
Logitsiek,
Tuinbouw & Uitgangsmaterialen,
Water.

B. In welke fase van innovatie begeeft het accent van uw project zich?
De nummers 1 t/m 9 uit classificatie (fundamenteel onderzoek t/m
marktformatieproject). Motiveer of licht toe.

De 9 fases van Innovatie zijn:
Fundamenteel onderzoek,
Onderzoek en Ontwikkeling,
Toegepast Onderzoek,
Experimentele ontwikkeling,
Produktontwikkeling,
Haalbaarheidsonderzoek praktijk toepassing,
Demonstratie (eerste klant(en)),
Marktintroductie (meerdere klanten),
Marktinformatieproject.

Indicatoren.
U dient aan te geven met een onderbouwing wat de verwachtingen ten
aanzien van de output van het project zijn op de volgende indicatoen.
a. Het aantal ondernemingen dat subsidie ontvangt uit dit project.

b. Het aantal ondernemingen dat andere financiële steun ontvangt dan
subsidie, bijvoorbeeld garanties, deelnemingen of leningen.

Toelichting op de aanvraag versie 15 oktober 2015 (v1).xlsx

Verwijzingen

Zie een overzicht van
indicatoren op de website van
Kansen voor West
Hieronder vallen zowel de ondernemingen die zelf als partner mee doen in het project
en subsidiabele kosten inbrengen als eventuele ondernemningen die via een 2e lijn in
dit project (een subsidieregeling of vouchers in geld) middelen uit de KvW bijdrage
ontvangen.
Deze indicator is met name van toepassing voor aanvragen voor
financieringsinstrumenten. Het gaat uiteraard om het aantal geraamde ondernemers
dat een bijdrage in de vorm van een lening, garantie of deelneming uit die instrumenten
ontvangt.
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Dit zijn VRAGEN in het aanvraagformulier Kansen voor West II
welke extra zijn bij openstellingen na keuze voor een GTI
Nummer openstelling binnen Prioriteit Innovatie.
c. Het aantal ondernemers dat niet-financiële steun ontvangt uit het
project.

d. Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen
in uw project.

Toelichting

e. Aantal ondernemingen dat steun ontvangt bij het introduceren 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. 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.

f. Aantal ondernemingen dat steun ontvangt bij het introduceren 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.

Toelichting op de aanvraag versie 15 oktober 2015 (v1).xlsx

Verwijzingen

Een onderneming telt als “ondersteund” als deze actief en gericht iets uit het project
ontvangt dat een substantiële waarde vertegenwoordigt ( advies, begeleiding, matching
etc.). Een onderneming die bijvoorbeeld deelneemt aan een seminar, of wordt bezocht
voor een algemeen 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. Algemeen voorbeeld: 500 bedrijven nemen deel aan een seminar, bij
200 daarvan brengt een innovatieadviseur een verkennend bezoek, voor 25 daarvan
wordt een concreet innovatieplan uitgewerkt. De score moet dan zijn 25 en niet 200 of
500.
Er is sprake van samenwerking als minimaal één onderneming en minimaal één
onderzoeksinstelling 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.
Voor zover beide partijen geen medebegunstigden zijn, en de samenwerking dus niet in
de beschikking formeel is vastgelegd, zal een samenwerkingsovereenkomst moeten
worden overlegd.

pagina 15 van 25

Dit zijn VRAGEN in het aanvraagformulier Kansen voor West II
welke extra zijn bij openstellingen na keuze voor een GTI
Nummer openstelling binnen Prioriteit Innovatie.
10

Betreft het project een proeftuin? Voldoet het aan de cummulatieve
eisen uit de toelichting?

Toelichting op de aanvraag versie 15 oktober 2015 (v1).xlsx

Toelichting

Verwijzingen

Een proeftuin is een open innovatie-omgeving die over een langere periode aan
meerdere ondernemers ruimte biedt voor het testen van technologische of
marktinnovatie van nieuwe of vernieuwde producten of diensten die zich in het
ontwikkelstadium bevinden, waarbij ten minste een eindgebruiker en ondernemer
betrokken zijn en welke zich kenmerkt door een realistische omgeving, waarbij de
proeftuin een bijdrage levert aan het versnellen van de marktintroductie van nieuwe
diensten/producten door MKB-ers.
Ofwel, er is sprake van een proeftuin als voldaan is aan de volgende criteria:
- er sprake is van een open innovatie omgeving;
- het niet gaat om een eenmalig project/activiteit, maar om een testfaciliteit die aan
meerdere ondernemers, over een langere periode, ruimte biedt om hun product te
testen; vernieuwde producten of diensten;
- het om innovaties gaat die zich in het ontwikkelstadium bevinden (dus geen
onderzoek);
- eindgebruikers en ondernemers betrokken zijn;
- er is sprake van een realistische omgeving.
Een ander woord voor Proeftuin is Living Lab
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Dit zijn VRAGEN in het aanvraagformulier Kansen voor West II
welke specifiek voor elke openstelling van KOOLSTOFARM
gelden.
In het Aanvraagformulier Kansen voor West II vindt u deze vragen
Nummer terug na de keuze voor een Prioriteit 2 openstelling.
Motiveer waarom Uw project past binnen het prioritaire thema
1
Koolstofarm van het OP Kansen voor West?

Toelichting
Verwijzingen
Fossiele grondstoffen zijn schaars en veroorzaken CO2 uitstoot. De problemen die dat
economisch, ecologisch en maatschappelijk oplevert vragen om alternatieven.
Specifiek voor West-Nederland, gezien de hoge bevolkingsdichtheid en de grote
concentratie van economische activiteiten, is het terugdringen van de uitstoot van CO2
voor West-Nederland een belangrijke opgave voor de komende jaren. Hierbij spelen
energie-efficiency, de ontwikkeling van een biobased economy en het bevorderen van
her-nieuwbare energie een vooraanstaande rol.

2

Binnen welke doelstelling van de prioriteit past Uw project?

Binnen deze prioritaire as zijn er de volgende twee doelstellingen:
* Verkleinen van aandeel fossiele brandstoffen in totale energieverbruik
* Verlagen energieverbruik in de bebouwde omgeving.
Let erop soms is maar één van de twee doelstellingen opengesteld.

3

Welke vorm(en) van duurzame of hernieuwbaar energie betreft het?

Nederland is sterk in innovatie op het gebied van schone en duurzame technieken en
innovaties en pilots voor nieuwe vormen van hernieuwbare energie, zoals getijdenstroom, kassenwarmte, koude-warmte netwerken, bio massa en aardwarmte.

4

Het businessplan is een verplichte bijlage van het aanvraagformulier.
Om u van dienst te zijn is een handreiking Businesscase opgesteld,
waarin wordt aangegeven waar uw businessplan aan dient te voldoen.

Een businesscase is een projectmanagement-term waarin de zakelijke afweging om
een project of taak te beginnen beschreven wordt. In de businesscase worden de
kosten tegen de baten afgewogen, rekening houdend met de risico's. Een
businesscase is de uitwerking van een plan tot de uitrol en exploitatie, bezien vanuit
technisch, organisatorisch, economisch en financieel perspectief

5

Indicatoren.
U dient aan te geven met een onderbouwing wat de verwachtingen ten
aanzien van de output van het project zijn op de volgende indicatoren:

Zie een overzicht van
indicatoren op de website van
Kansen voor West

a. Extra Capaciteit aan restwarmte.

Uiteraard alleen van toepassing als restwarmte onderdeel van het project is, uitdrukken
in Megawatt hergebruik.

b. Aantal acties gericht op procesondersteuning, vraagbundeling en
businesscaseontwikkeling voor hernieuwbare energie (incl.
restwarmte?) binnen uw project.
c. Aantal leningen, garanties en deelnemingen gericht op het
wegnemen van Financieringsobstakels op het gebied van hernieuwbare
energie.

Elk traject voor bijvoorbeeld een procesondersteuning of vraagbundeling telt.

d. Het aantal ondernemers dat niet-financiële steun ontvangt uit het
project.

Een onderneming telt als “ondersteund” als deze actief en gericht iets uit het project
ontvangt dat een substantiële waarde vertegenwoordigt ( advies, begeleiding, matching
etc.).

Toelichting op de aanvraag versie 15 oktober 2015 (v1).xlsx

Handreiking Businesscase als
bijlage

Deze indicator is met name van toepassing voor aanvragen voor
financieringsinstrumenten. Het gaat uiteraard om het aantal geraamde ondernemers
dat een bijdrage in de vorm van een lening, garantie of deelneming uit die instrumenten
ontvangt.
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Dit zijn VRAGEN in het aanvraagformulier Kansen voor West II
welke specifiek voor elke openstelling van KOOLSTOFARM
gelden.
In het Aanvraagformulier Kansen voor West II vindt u deze vragen
Nummer terug na de keuze voor een Prioriteit 2 openstelling.

Toelichting

e. Het aantal ondernemingen dat subsidie ontvangt uit dit project.

Hieronder vallen zowel de ondernemingen die zelf als partner mee doen in het project
en subsidiabele kosten inbrengen als eventuele ondernemningen die via een 2e lijn in
dit project (een subsidieregeling of vouchers in geld) middelen uit de KvW bijdrage
ontvangen.

f. Extra capaciteit aan hernieuwbare energie.

Hoeveel MW aan hernieuwbare energie levert het project op.

g. Hoeveel huishoudens met een verbeterde
energieverbruiksclassificatie levert uw project op?

Aantal huishoudens dat een formele labelstijging krijgt als gevolg van het project.

Toelichting op de aanvraag versie 15 oktober 2015 (v1).xlsx

Verwijzingen
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Dit zijn VRAGEN in het aanvraagformulier Kansen voor West II
welke extra zijn bij openstellingen na keuze voor een GTI
Nummer openstelling binnen KOOLSTOFARM.
Het project investeert in de volgende wijken van de stad:
0
- Amsterdam
- Rotterdam
- Den Haag
- Utrecht

Toelichting
U kan voor de betreffende stad Toelichting één of meerdere wijken aangeven.

1

Motiveer waarom Uw project past binnen het prioritaire thema
Koolstofarm van het OP Kansen voor West?

Fossiele grondstoffen zijn schaars en veroorzaken CO2 uitstoot. De problemen die dat
economisch, ecologisch en maatschappelijk oplevert vragen om alternatieven.
Specifiek voor West-Nederland, gezien de hoge bevolkingsdichtheid en de grote
concentratie van economische activiteiten, is het terugdringen van de uitstoot van CO2
voor West-Nederland een belangrijke opgave voor de komende jaren. Hierbij spelen
energie-efficiency, de ontwikkeling van een biobased economy en het bevorderen van
her-nieuwbare energie een vooraanstaande rol.

2

Binnen welke doelstelling van de prioriteit past Uw project?

Binnen deze prioritaire as zijn er de volgende twee doelstellingen:
* Verkleinen van aandeel fossiele brandstoffen in totale energieverbruik
* Verlagen energieverbruik in de bebouwde omgeving.
Let erop soms is maar één van de twee doelstellingen opengesteld.

3

Welke vorm(en) van duurzame of hernieuwbaar energie betreft het?

Nederland is sterk in innovatie op het gebied van schone en duurzame technieken en
innovaties en pilots voor nieuwe vormen van hernieuwbare energie, zoals getijdenstroom, kassenwarmte, koude-warmte netwerken, bio massa en aardwarmte.

4

Het businessplan is een verplichte bijlage van het aanvraagformulier.
Om u van dienst te zijn is een handreiking Businesscase opgesteld,
waarin wordt aangegeven waar uw businessplan aan dient te voldoen.

Een businesscase is een projectmanagement-term waarin de zakelijke afweging om
een project of taak te beginnen beschreven wordt. In de businesscase worden de
kosten tegen de baten afgewogen, rekening houdend met de risico's. Een
businesscase is de uitwerking van een plan tot de uitrol en exploitatie, bezien vanuit
technisch, organisatorisch, economisch en financieel perspectief

5

Indicatoren.
U dient aan te geven met een onderbouwing wat de verwachtingen ten
aanzien van de output van het project zijn op de volgende indicatoren:

Handreiking Businesscase als
bijlage

Zie een overzicht van
indicatoren op de website van
Kansen voor West

a. Extra Capaciteit aan restwarmte.

Uiteraard alleen van toepassing als restwarmte onderdeel van het project is, uitdrukken
in Megawatt hergebruik.

b. Aantal acties gericht op procesondersteuning, vraagbundeling en
businesscaseontwikkeling voor hernieuwbare energie (incl.
restwarmte?) binnen uw project.
c. Aantal leningen, garanties en deelnemingen gericht op het
wegnemen van Financieringsobstakels op het gebied van hernieuwbare
energie.

Elk traject voor bijvoorbeeld een procesondersteuning of vraagbundeling telt.

d. Het aantal ondernemers dat niet-financiële steun ontvangt uit het
project.

Een onderneming telt als “ondersteund” als deze actief en gericht iets uit het project
ontvangt dat een substantiële waarde vertegenwoordigt ( advies, begeleiding, matching
etc.).

Toelichting op de aanvraag versie 15 oktober 2015 (v1).xlsx

Verwijzingen

Deze indicator is met name van toepassing voor aanvragen voor
financieringsinstrumenten. Het gaat uiteraard om het aantal geraamde ondernemers
dat een bijdrage in de vorm van een lening, garantie of deelneming uit die instrumenten
ontvangt.
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Dit zijn VRAGEN in het aanvraagformulier Kansen voor West II
welke extra zijn bij openstellingen na keuze voor een GTI
Nummer openstelling binnen KOOLSTOFARM.

Toelichting

e. Het aantal ondernemingen dat subsidie ontvangt uit dit project.

Hieronder vallen zowel de ondernemingen die zelf als partner mee doen in het project
en subsidiabele kosten inbrengen als eventuele ondernemningen die via een 2e lijn in
dit project (een subsidieregeling of vouchers in geld) middelen uit de KvW bijdrage
ontvangen.

f. Extra capaciteit aan hernieuwbare energie.

Hoeveel MW aan hernieuwbare energie levert het project op.

g. Hoeveel huishoudens met een verbeterde
energieverbruiksclassificatie levert uw project op?

Aantal huishoudens dat een formele labelstijging krijgt als gevolg van het project.

Toelichting op de aanvraag versie 15 oktober 2015 (v1).xlsx

Verwijzingen
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Dit zijn VRAGEN in het aanvraagformulier Kansen voor West II
welke extra zijn bij openstellingen na keuze voor een GTI
openstelling binnen Prioriteit 3 Bevorderen van werkgelegenheid
Nummer en ondersteuning arbeidsmobiliteit
Het project investeert in de volgende wijken van de stad:
1
- Amsterdam
- Rotterdam
- Den Haag
- Utrecht
Indicatoren.
2
U dient aan te geven met een onderbouwing wat de verwachtingen ten
aanzien van de output van het project zijn op de volgende indicatoren:

Toelichting
U kan voor de betreffende stad één of meerdere wijken aangeven.

Zie een overzicht van
indicatoren op de website van
Kansen voor West

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

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. Het project zelf hoeft niet een
samenwerking te zijn, maar kan ook als opzet hebben een aantal duurzame
samenwerkingsverbanden te ontwikkelen in het project.

b Aantal deelnemende bedrijven

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. Het gaat over het aantal deelnemende bedrijven in
samenwerkingsverbanden binnen projecten gericht op het verkleinen van de mismatch
op de arbeidsmarkt.

Toelichting op de aanvraag versie 15 oktober 2015 (v1).xlsx

Verwijzingen
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Dit zijn VRAGEN in het aanvraagformulier Kansen voor West II
welke extra zijn bij openstellingen na keuze voor een GTI
openstelling binnen Prioriteit 4 Bevorderen Sociale insluiting en
Nummer bestrijding van armoede. Vestigingsklimaat.
Het project investeert in de volgende wijken van de stad:
1
- Amsterdam
- Rotterdam
- Den Haag
- Utrecht
2

Toelichting
U kan voor de betreffende stad één of meerdere wijken aangeven.

Indicatoren.
U dient aan te geven met een onderbouwing wat de verwachtingen ten
aanzien van de output van het project zijn op de volgende indicatoren:

Verwijzingen

Zie een overzicht van
indicatoren op de website van
Kansen voor West

a. Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt

Het aantal ondernemingen dat steun ontvangt vanuit het project 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.).

b. Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies
ontvangt

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.

c. Productieve investering: Aantal ondernemingen dat andere financiële Het aantal ondernemingen dat financiële steun ontvangt vanuit hetproject waarbij de
steun dan subsidies ontvangt
financiële steun een andere vorm heeft dan subsidie. Ook stichtingen/verenigingen
zonder winstoogmerk tellen mee. Het kan hierbij gaan om een lening, deelneming of
garantie. Als subsidie voor een financieringsinstrument wordt aangveraagd, dient hier
de raming van het aantal binnen dat instrument te financieren ondernemingen te
worden aangegeven..
f. Productieve investering: Toename werkgelegenheid in ondersteunde
bedrijven

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.

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

(Her) ontwikkeling van werk/bedrijfslocaties, variërend van bedrijfsterreinen tot
individuele werk/bedrijfslocaties. In de subsidieaanvraag dient het aantal
(her)ontwikkelde m2 te worden onderbouwd.

Toelichting op de aanvraag versie 15 oktober 2015 (v1).xlsx

pagina 22 van 25

Dit zijn VRAGEN in het aanvraagformulier Kansen voor West II
welke extra zijn bij openstellingen na keuze voor een GTI
openstelling binnen Prioriteit 4 Bevorderen Sociale insluiting en
Nummer bestrijding van armoede - CLLD
Het project investeert in de volgende wijken van de stad:
1
- Amsterdam
- Rotterdam
- Den Haag
- Utrecht
2

Toelichting
U kan voor de betreffende stad één of meerdere wijken aangeven.

Indicatoren.
U dient aan te geven met een onderbouwing wat de verwachtingen ten
aanzien van de output van het project zijn op de volgende indicatoren:
a. Vanuit het CLLD uitgevoerde projecten

Toelichting op de aanvraag versie 15 oktober 2015 (v1).xlsx

Verwijzingen

Zie een overzicht van
indicatoren op de website van
Kansen voor West
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 in projecten worden geïnvesteerd die bijdragen aan die strategie. Geef hier het
aantal projecten aan dat je verwacht binnen de CLLD.
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Dit zijn VRAGEN welke extra zijn in het aanvraagformulier Kansen
Nummer voor West II bij de openstelling (KVW) Zuid Holland Innovatie (7)
Wenst U in aanmerking te komen voor provinciale cofinanciering?
1
2

Toelichting
Deze openstelling is onlosmakelijk verbonden aan openstelling 7.

Verwijzingen

Zo ja, voldoet U project aan de volgende beleidsdoelstelling motiveer
Deze openstelling is onlosmakelijk verbonden aan openstelling 7.
uw antwoord:
Het stimuleren van de ontwikkeling en toepassing van kennis in nieuwe
producten en diensten t.b.v. maatschappelijke uitdagingen’ en bij de
maatschappelijke uitdagingen in Zuid-Holland: Groene Chemie, Schone
en Slimme mobiliteit, Slimme steden, Schone en Veilige Delta,
Voedselzekerheid & - veiligheid en Gezond Ouder worden.

Toelichting op de aanvraag versie 15 oktober 2015 (v1).xlsx
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Dit zijn VRAGEN welke extra zijn in het aanvraagformulier Kansen
voor West II bij de openstelling (KVW) Zuid Holland Koolstofarm
Nummer (8)
Wenst U in aanmerking te komen voor provinciale cofinanciering?
1
2

Zo ja, voldoet U project aan de volgende beleidsdoelstelling motiveer
uw antwoord:
Het verlagen van de CO2 emissie van de regio Zuid-Holland door
toepassing van biomassa in plaats van fossiele grondstoffen. Voor de
productie van hernieuwbare energie gaat het daarbij specifiek om
bestaande stromen biomassa.
Een project dient in ieder geval de gebruikte grondstof een hogere
toepassing te geven op de ladder van de bio-based economy (de zgn.
biomassa waarde piramide).

Toelichting op de aanvraag versie 15 oktober 2015 (v1).xlsx

Toelichting
Deze openstelling is onlosmakelijk verbonden aan openstelling 8

Verwijzingen

Deze openstelling is onlosmakelijk verbonden aan openstelling 8
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