VPdelta+ Innovatieprogramma
voor klimaatadaptatie
Voucherregeling
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Doel van regeling
(Door)ontwikkelen en opschalen van innovaties en technieken
voor klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving

• VPdelta+ helpt ondernemers om klimaatadaptieve maatregelen en
innovaties te verkennen, ontwikkelen, testen en opschalen in de
gebouwde omgeving
• VPdelta+ biedt faciliteiten, diensten, het netwerk, begeleiding,
coaching en trainingen om het ontwikkelings- en
opschalingsproces te versnellen

Openstelling VPdelta+ voucherregeling
• Voucherregeling als aparte openstelling vanuit Kansen voor
West II
• Regeling ontworpen in samenwerking met TU Delft, Erasmus
Centre for Entrepreneurship (ECE) en Provincie Zuid-Holland
Uitgangspunten:
• Genoemde kosten betreffen inzet VPdelta+ team bestaande uit
TU Delft en ECE, faciliteiten (o.a. proeftuinen), coaching en
training, expertise, netwerk etc.
• Inzet uren ondernemer worden niet gesubsidieerd

Vereisten
• Aanvrager/ ondernemer moet gelinkt zijn aan een innovatieve
oplossing in het kader van klimaatadaptatie
• Nieuwe innovatie en/of nieuwe toepassing en/of nieuw
vraagstuk/onderzoek

• Aanvrager(s) zijn in Zuid-Holland gevestigd, en/of resultaten
komen zichtbaar ten goede aan de regio Zuid-Holland

Type vouchers
Ontwikkelingsvoucher

Opschalingsvoucher

Financiële ondersteuning voor de inzet van
experts en het gebruik van faciliteiten, events
en netwerken van VPdelta+ om:
• De
technische
haalbaarheid
en
marktpotentie van een innovatie te toetsen
• De innovatie in een proeftuin te testen en
valideren.
• Matchmaking met en vroegtijdige feedback
van potentiële eindgebruikers en klanten te
realiseren door middel van o.a. events,
demonstraties en delegaties.
• Training te volgen en coaching te krijgen op
het gebied van de ontwikkeling van de
onderneming

Financiële ondersteuning voor de inzet van
experts en het gebruik van faciliteiten, events
en netwerken van VPdelta+ om:
• Samenwerking met (publieke) partijen in de
regio te vormen om opschaling in the
openbare ruimte mogelijk te maken
• Een innovatie in de praktijk (buiten de
proeftuin) op te schalen
• Training te volgen en coaching te krijgen
voor het doorgroeien van de onderneming,
inclusief ondersteuning bij het ontwikkelen
van businesscases en projectplannen

Subsidiabele kosten
• Ontwikkelingsvoucher
• Bedraagt ten hoogste 100% van de door TU Delft gefactureerde kosten voor
de inzet van experts en het gebruik van faciliteiten van VPdelta+ (excl BTW)
• Maximumbedrag van € 50.000

• Opschalingsvoucher
• Bedraagt ten hoogste 100% van de door TU Delft gefactureerde kosten voor
de inzet van experts en het gebruik van faciliteiten van VPdelta+ (excl BTW)
• Maximumbedrag van € 100.000

Procedure vouchers: (1) aanvraag
Ondernemer
meldt projectidee
bij VPdelta+

• Tijdens intake
gesprek met iemand
van VPdelta+ wordt
projectidee
besproken

Ondernemer stelt
projectplan op
volgens format

• VPdelta+ stelt
offerte op en
stuurt retour aan
ondernemer

Ondernemer dient
projectaanvraag
in via KvW
webportal

Procedure vouchers: (2) beoordeling
Compleetheid
aanvraag door
MA West

• Indien compleet,
wordt aanvraag
voorgelegd aan
beoordelingscommissie

Inhoudelijke
beoordeling
projectplan en
aanvraag

• Commissie bestaande uit
TU Delft, Erasmus Centre
for Entrepreneurship, PZH
(klimaatadaptatie
portefeuille)

Technische
beoordeling door
MA West
(regelgeving)

• Positief/negatief
rekening houdend
met de volgorde van
ontvangst.

Beoordelingscriteria
• De mate waarin de beoogde innovatie bijdraagt aan de transitie naar
een ‘klimaatadaptieve gebouwde omgeving’
• De helderheid en relevantie van de onderzoeks-/ontwikkelingsvraag
• De mate van innovativiteit;
• De geloofwaardigheid van het innovatie-idee (voor
ontwikkelingsvouchers) resp. de technische en economische
haalbaarheid en marktpotentie van de innovatie (voor
opschalingsvouchers);
• De realisatiekracht van de onderneming om het nieuwe
product/dienst in de markt te zetten;
• De kwaliteit van de aanvraag en de mate waarin deze past in de
planning en capaciteit van de faciliteiten en experts van VPdelta en
ECE

Procedure vouchers: (3) beschikking
Opstellen
positieve/
negatieve
beschikking

• Aanvrager ontvangt
50% van de totaal
beschikte KvWbijdrage als
voorschot

VPdelta+ stelt
overeenkomst en
factuur op

• Ondernemer
tekent
overeenkomst en
betaalt factuur

Project wordt
uitgevoerd

Procedure vouchers: (4) vaststelling
Opstellen
inhoudelijke
rapportage
(volgens
standaard format)

• Getekend door
ondernemer en
VPdelta+

Verzoek
vaststelling tot
subside indienen
bij KvW portal

• Verplichte bijlagen
zijn factuur,
betaalbewijs en
inhoudelijke
rapportage

Vaststellingsbesluit

• Uitbetaling
slotbetaling
rekening houdend
met het eventueel
verstrekte voorschot

Overzicht documentatie:
Aanvraag
• Indienen via KvW II webportal
• Verplichte bijlagen:

• Aanvraagformulier (volgens standaard format)
• Offerte VPdelta+ (ter onderbouwing kosten)
• Geïntegreerde verklaring (AVG, de-minimisverklaring, MKB-verklaring, verklaring
geen financiële moeilijkheden)
• Lege factuur met bankgegevens penvoerder/aanvrager

• Optionele bijlage: machtiging intermediair
Vaststelling subsidie
• Inhoudelijke eindrapportage (volgens format), getekend door aanvrager
en VPdelta+
• Factuur en betaalbewijs

