
Vragen Antwoorden
1

Wat zijn de subsidievoorwaarden? De voorwaarden worden deels bepaald door de call waarin u wilt inschrijven en zijn deels algemeen. Wij 
verwijzen graag naar het aanvraagformulier met toelichting en de pagina op de website van Kansen voor 
West voor REACT. 

2
Is het een voorwaarde om al een minimale omzet te hebben? Of is een general overview 2021 
voldoende?

Voor een startende onderneming is dat voldoende. Er hoeft nog geen omzet te zijn, wel een onderbouwde 
businesscase.

3

Max subsidie bedrag, co-financiering voorwaarden, consortium voorwaarden, Haags luik te 
combineren met provincie Luik, mag een stichting namens een groep partners co financiering 
inbrengen, precieze inhoud van digitalisering, bevat dit ook de risico kant cyber security, mag de 
funding benut worden voor inzetten op werkpakket met sub-instrumenten waarop toegang tot EU 
financiering en nieuwe projecten onderdeel uitmaakt?

Al deze vragen kunnen bevestigend worden beantwoord

4
Welke eisen worden er gesteld aan de organisatie die een project indient? Er worden geen eisen gesteld aan de organisatie die een project indient, maar als deze ook subsidie wil 

ontvangen dan mag ze niet in financiële moeilijkheden zijn op het moment van de aanvraag.

5
Wat zijn de (financiele) programmavoorwaarden? Die wijken niet af van Kansen voor West normaal, met uitzondering van het hogere subsidiepercentage.

6

Wie kunnen deze subsidie aanvragen? Is het alleen voor non-profit of mogen zelfstandig 
ondernemers/bedrijven met een commerciele achtergrond ook aanvragen indienen? En waar moet 
de aanvragende partij verder aan voldoen? (vestigingsadres, kvk, etc).

Hoe liggen de voorwaarden qua start van het project? Mag of moet dit al gestart zijn? Of mag dit 
juist nog niet het geval zijn?

Komen projecten die al eerder van andere partijen subsidie hebben ontvangen ook in aanmerking? 
(bijvoorbeeld voor een doorontwikkeling van het eerdere project). En geldt dit ook als het project 
eerder al subsidie heeft ontvangen via een Kansen voor West II subsidiepartner? Of als het nieuwe 
project een doorontwikkeling is van een eerder project dat al een kansen voor West II subsidie 
ontvangen heeft?

We verwijzen kortheidshalve naar de link naar het webinar en de presentaties. 
Iedereen mag aanvragen, mits dat de subsidies grotendeels neerslaan ten behoeve van de economie in 
West-Nederland. 
Doorontwikkeling van een eerder project is mogelijk, dat kan een voormalig Kansen voor West project zijn of 
een ander project.

7 Komt er een overzicht van deze voorwaarden/financiering per steunpunt? Per partner worden de openstellingen op de website uitgelegd.

8

Toetsingskader, wat is de puntenverdeling?
Wat zijn de beoordelingscriteria en hoe wegen ze?

De beoordelingscriteria verschillen voor de regionale en voor de stedelijke calls. Zie beoordelingskader. 
Belangrijk is dat de middelen moeten bijdragen aan de transitie naar een groene en digitale economie en dit 
valt onder het duurzaamheidscriterium.
Voor de regionale calls zijn de 5 criteria van toepassing die standaard voor Kansen voor West gelden. Dat 
zijn: passenheid in het programma en het vigerend beleid (15 punten maximaal); innovativiteit (15 punten 
maximaal); kwaliteit van de buisnesscase (20 punten maximaal); kwaliteit van het projectplan (20 punten 
maximaal) en duurzaamheid (30 punten maximaal); meer details vindt u in het document beoordelingskader 
op de site. 
Voor de stedelijke calls gelden maar 3 van de 5 criteria. Passenheid binnen het programma en vigerend 
beleid (maximaal 45 punten); kwaliteit projectplan (maximaal 45 punten) en duurzaamheid (10 punten).

9
Hoe werkt 30 punten duurzaam als je geen klimaatproject maar een digitaal project hebt? Duurzaamheid wordt hier beoordeeld als bijdrage aan digitalisering van processen voor industrie, landbouw, 

publieke en private dienstverlening. 

10
Moet je op alle duurzaamheidscriteria per item A t/m F scoren of is het de som van? Het is voor een project voldoende om te scoren op een van de punten A t/m F. Wanneer een project bijdraagt 

aan meer dan een van deze punten is dat mogelijk een plus, maar het leidt niet tot automatisch tot een 
hogere score. 

11
Regionaal digitaal in relatie tot het criterium duurzaamheid? Duurzaamheid wordt hier beoordeeld als bijdrage aan digitalisering van processen voor industrie, landbouw,  

private dienstverlening. 

12
Hoe moeten we E) digitalisering van processen....... in het kader van het criterium Duurzame 
ontwikkeling opvatten? 

De gedachte is dat digitalisering van de economie een belangrijke en ook duurzame transitie is.

13
Ik zou graag meer weten over de format van de businesscase. Moet dit een volledig apart plan zijn 
of is hier een (standaard) formulier voor?

Voor het opstellen van een Businesscase is een handreiking beschikbaar op de website 
www.kansenvoorwest2.nl onder REACT EU.

14

Wat wordt bedoel met prioritaire as op p.5 van de toelichting businesscases v1.6? (pag.5). En 
doelstelling 3/4 = actielijn 3/4 ? (ook pag 5.)

Alle percentages en voorwaarden staan op de site en zijn op het webinar toegelicht. De prioritaire as uit het 
OP waar de REACT-middelen onder vallen is prioriteit 6. Te vinden onder de programmawijziging op de site. 
De handreiking voor de businesscase is daar ook te vinden.

15

Vallen isolatie en verduurzamingsprogramma's van woningcorporaties onder REACT EU? 
Deelname aan een proeftuin aardgasvrij. Zijn hier REACT EU of provinciale subsidiekansen in 
aanvulling op een ontvangen rijkssubsidie?

De provincie Zuid-holland opent een call voor warrmtenetten, deze is al aangekondigd op onze website. Voor 
passendheid contact opnemen met het steunpunt. Lijkt niet te passen. 

Deze zou prima kunnen passen in de warmtenetopenstelling. Let wel op de maximum subsidie.

16
Wat zijn de mogelijkheden voor aanleg warmtenet en ontwikkeling van warmte uit externe bronnen? Het thema past voor Zuid Holland. Die hebben een aparte call voor warmtenetten.

17

Komen projecten om een wijk ‘van het gas’ af te krijgen voor subsidie in aanmerking? 
Ook zijn we geïnteresseerd in subsidiemogelijkheden voor projecten die de focus leggen op sociale 
vernieuwing. 

Deze projecten kunnen in aanmerking komen. De call van de provincie Zuid-Holland is specifiek voor 
warmtenetten. We streven wel naar vernieuwende aanpakken en de subsidieomvang is beperkt, waardoor er 
wel een beperking is voor dit type projecten indien ze erg groot zijn en lang duren. Dan zou ook een 
deelproject kunnen worden afgezonderd en tot een aanvraag leiden. Sociale vernieuwing zonder groen en 
digitale transitiebijdrage is niet passend.

18

Wat zijn de kansen / mogelijkheden voor woningcorporaties binnen REACT EU? Binnen de actielijnen groen zijn er zeker kansen voor verduurzaming. Denk bijvoorbeeld aan de call voor 
warmtenetten van Zuid-Holland. Maar dit type project kan ook via de groene openstellingen. Let wel er zit wel 
een beperking op de omvang, dus zeer grote opgaves passen niet. Initiatieven kunnen getoetst bij het 
betreffende steunpunt. De contactpersonen staan per partner /steunpunt op de website.

19

We willen weten of projecten om een wijk ‘van het gas af’ te krijgen voor subsidie in aanmerking 
komen. Ook zij we geïnteresseerd in subsidiemogelijkheden voor projecten die de nadruk leggen op 
sociale vernieuwing.

Er is een speciale openstelling voor warmtenetten, let er wel op dat er een maximum bedrag is en een 
maximale uitvoeringstijd. Van het gas af projecten duren vaak veel langer dan twee jaar en kosten veel meer 
dan 1,5 miljoen. Sociale vernieuwing kan een element zijn dat de succeskans van energeietransitie vergroot.

20

Wat zijn de cofinancieringseisen? Het gedeelte dat niet door de subsidie afgedekt wordt moet gecofinancierd worden. Voor subsidies mag dat 
ook volledig door eigen bijdragen van de projectpartners, dat mag zowel cash als in kind (uren of 
anders).Voor financieringsinstrumenten is eigen bijdragen niet toegestaan als cofinanciering. Daar moet de 
cofinanciering extern geld zijn, dat kan privaat op inidvidueel projectniveau, maar ook publiek of privaat op 
financieel instrument/fonds niveau van andere partijen dan Kansen voor West. Elke partij mag cofinancieren.
Cofinanciering kan dus in allerlei varianten voorkomen en mag zowel uit private als publieke middelen 
bestaan, waarbij ook bijdragen in natura of grond als cofinanciering kunnen worden opgenomen. De partners 
van Kansen voor West hebben zelf geen cofinanciering beschikbaar gesteld voor de projecten. 

21
Is het mogelijk om gelden uit een bestaand (gesubsidieerd) traject aan te wenden als cofinanciering 
in een REACT-aanvraag?

In principe niet voor een afgerond project, maar de casus kan worden besproken.

22

Wat zijn de verschillende co-financieringsmogelijkheden?
Focus op digitalisering > wat zijn hier KPI's? Welke impact wil men ermee bereiken?
Hoe kunnen innovatieprojecten van bedrijven een rol krijgen in de aanvraag?

Elke vorm van cofinanciering is mogelijk van elke partij, zowel in uren als in euro. 
Digitalisering in brede zin is het doel, met name gericht op het digitaler maken van processen, produkten, 
produkties en diensten. Impact die we willen bereiken is een weerbare, duurzame economie die concurrerend 
kan blijven. 
Innovatieprojecten gericht op het doel (een groene en digitale economie) kunnen gewoon aanvragen.

23

Percentages en maximumbedragen?
Is er al een timeline na de indiening (dus wanneer vindt de beoordeling plaats en wanneer kunnen 
we de beschikking ontvangen?

De maximumbedragen en percentages staan met bedragen, % en vigerend beleid op de website 
https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/subsidie/react-eu/
De beoordeling vindt zo snel mogelijk na de indiening plaats, doorgaans binnen een maand inhoudelijk en 
daarna bij positief resultaat binnen 2 maanden technisch. Het streven is dus en behandeltijd van 3 maanden 
aan te houden, er wordt een dedicated team op gezet. We geven een winstwaarschuwing voor zeer 
complexe aanvragen, maar het streven is om iedereen die in februari indient voor de zomer een beschikking 
te geven, zodat ze de volle 2 jaar kunnen benutten voor de uitvoering.
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24

Hoe werkt de cofinanciering voor deze aanvraag? De coffnanciering is afhankelijk van de openstelling 30-40 of 50%. Voor stedelijke aanvragen is het 30%. 
Voor alle openstellingen geldt dat cofinancieringsvorm vrij is. Het mogen uren zijn, maar ook cash en elke 
mogelijke partij mag cofinancieren, eigen bijdragen van projectpartners zijn ook toegestaan.

25
Kan de subsidie ook worden aangewend om in een programma te benutten waar ook andere 
subsidie voor wordt gebruikt?

Het zijn projectsubsidies, maar cofinanciering met andere subsidies kan mits passend binnen de 
staatssteunnormen.

26
Welke andere/extra regels gelden t.o.v. Kansen voor West? Er gelden geen extra regels ten opzicht van Kansen voor west II, er is alleen een thematische inperking naar 

groen en digitaal en een beperkte duur t/m 2023.

27
De cofinancieringsvorm is vrij, dus ook grond kan gebruikt worden als cofinanciering. Kan de WOZ-
waarde gebruikt worden (tot aan de max van 10%)? En als een projectpartner de grond inbrengt 
blijft diegene dan eigenaar?

Ja de WOZ waarde kan worden gebruikt als onderbouwing. De projectpartner kan eigenaar blijven maar 
hangt ook van de casus af of het kan, grond moet wel wat te maken hebben met project natuurlijk, het kan 
niet als onderpand dienen.

28

Moet je private partijen als cofinanciers in je project hebben? Cofinanciering mag in principe ook volledig bestaan uit publieke cofinanciering, maar aangezien Kansen voor 
West een programma is met als doel het bevorderen van de economische ontwikkeling van West-Nederland, 
zijn private projectpartners wel een pré. Projectbijdragen in natura gelden ook als cofinanciering.

29

Is er een volledig uitgewerkt financieel plan nodig? Het is belangrijk dat de financiering sluitend is. De toegezegde eigen bijdrage van partners in de aanvraag en 
overige financiers van het project. Dit laatste kan door middel van een cofinancieringsverklaring of door in de 
getekende samenwerkingsovereenkomst de bijdragen op te nemen. 
De cofinanciering moet ondertekend zijn door een tekenbevoegd persoon. Het briefpapier is hiervoor niet van 
belang. Kan apart of bv. de samenwerkingsovereenkomst.

30
Mogen klanten financieren? i.e. dat kosten/investeringen door sales worden opgebracht? Als er opbengsten zijn tijdens het project dan worden die in minderering gebracht op de subsidie. 

31

Zijn er meerdere openstellingen voor dit programma? Hoe gaat dat in 2021 in zijn werk?
Worden aanvragen via een eigen loket ingediend of via mail? 
Welke aard van kosten komen binnen de regeling in aanmerking?
Hoe verloopt de beoordelingsprocedure?

Ja, op 15 februari 2021 vanaf 10.00 uur zijn er 15 openstellingen die worden opengesteld. Het werkt met first 
come first serve. Bij overschrijding van het plafond wordt er geloot.
Het EFRO-webportaal is online te vinden op www.efro-webportal.nl., indienen per mail is ongeldig.
Vrijwel alle kostensoorten komen in aanmerking, investeringen, kosten derden, loonkosten, afschrijvingen, 
grond (tot 10%). ZIe ook het Handboek EFRO.
Via een onafhankelijke deskundigencommissie de inhoud en technisch door Kansen voor West mensen. Bij 
de stedelijke openstellingen is er per stad een aparte stedelijke adviesgroep.

32 Als de aanvraag een samenwerking is in Rotterdam en Delft. Kan je dan wel indienen in Rotterdam? Zeker.

33
Wanneer moet je bij een stad en wanneer bij een provincie indienen? Dat hangt van de actielijn af. Voor actielijn 1 en 2 in een regionale openstelling en voor 3 en 4 in een 

stedelijke. Informeer bij het betreffende steunpunt van die partner.

34
Vanaf wanneer is het aanvraagformulier beschikbaar in de portal? Het aanvraagformulier is al beschikbaar in documentvorm. In de webportal vanaf 15 februari

35
Waarom kan de maximale bijdrage van verschillende partners afwijken (bv. regionaal breed 60% 
Rotterdam en 50% Zuid Holland)?

Dit zijn beleidskeuzes die de partners zelf hebben genomen op basis van interne afwegingen. De partners 
zijn vrij om binnen het programma hier hun eigen keuzes in te maken. 

36

Hoe verhoudt REACT-EU zich tot de Kansen voor West II doelstellingen? De  REACT EU doelstellingen verhouden zich goed met Kansen voor West II en vormen er zich ook 
onderdeel van. Ze zijn wel expliciet gefocused op de transitie naar een groene en digitale economie.

Er zijn twee belangrijke verschillen:
Bij REACT is het subsidiepercentage is hoger en het thema is beperkt tot groen en digitaal. Belangrijk is 
daarnaast dat de uitvoeringstermijn ook beperkt is tot 2 jaar (31-12-2023).

37
Kun je bij meerdere loketten je aanvraag indienen? Dat zou kunnen als het om verschillende aanvragen gaat, let wel op de juiste call voor de juiste regio. Het 

steunpunt wijst je graag de weg.

38
Indien er zoveel aanvragen worden ingediend op de eerste openstellingsdag dat de totaal 
gevraagde hoeveelheid subsidie door die aanvragen van die dag het beschikbare budget 
ruimschoots overstijgt, hoe wordt dan gehandeld?

Dan wordt er geloot tussen de  aanmeldingen door de notaris. De uitgelote projecten gaan naar 
de Deskundigencommissie. Indien er projecten minder dan 70 punten komt de hoogste op de wachtrij in 
aanmerking.

39

Is er gelegenheid om de aanvragen voor 15 feb klaar te zetten in de EFRO-webportal? Zo niet, is er 
een overzicht beschikbaar van exact de vragen die onderdeel zijn van het online aanvraagformulier 
en de informatie die daarbij moet worden aangeleverd?
Wanneer vinden voor ReactEU de bijeenkomsten van de deskundigencommissie plaats? In hoeveel 
rondes gaat het budget uitgekeerd worden?

De aanvraagformulieren/handliedng aanvraag en daarbij behorende verplichte bijlagen zijn te vinden op de 
site. Het webportal zelf gaat op 15 februari om 10.00 uur open. U kunt zich wel eerder registreren en wij raden 
dat ook aan.
Er zullen in de periode medio maart-medio april frequent vergaderingen van de deskundigencommissies zijn. 
Vrijwel het gehele budget wordt tegelijk op 15 februari opengesteld.

40

Wat zijn de subsidiepercentages en maximale subsidieomvang?
Wat is de maximale doorlooptijd van projecten?
Wat is de vroegste startdatum van projecten?
Is samenwerking verplicht?
Staat de regeling alleen open voor partners uit de regio?

Samenwerken is niet verplicht wel een pré. 
De startdatum is de dag dat de aanvraag compleet is. 
Partners buiten de regio mogen meedoen mits niet meer dan 15% van het project anders contact opnemen 
met het steunpunt. 
De doorlooptijd is maximaal tot 31-12-2023.

41
Is de regeling al gepubliceerd? Ja per 29-1 formele publicatie in de staatscourant. Op de website zijn de 15 openstellingen ook terug te 

vinden.

42

Tijdens eerdere indieningen huidige programmastart bleek op de dag van indiening het portal vaak 
ook niet goed te functioneren vanwege "drukte". Wordt daar nu goed rekening mee gehouden? 

Bij de start van Kansen voor West zijn we overgegaan op een nieuw beheersysteem, wat problemen gaf. ICT-
technisch zijn er nu geen wijzigingen en vandaar verwachten wij geen problemen. Wel adviseren wij u om voor 
die tijd al te registreren, zodat u weet of uw systeem aansluit op het webportaal. Dus registreren kan voor 15 
februari.

43

Wat voor type regelingen komen er? E.O.? Pilot/Demo? Proeftuin?
Zijn de regelingen ook toegankelijk voor niet-mkb?

Er komen 15 openstellingen. Experimente ontwikkeling, pilots, demo's en proeftuinen zijn mogelijk, maar de 
nadaruk ligt op doorontwikkeling van produkten en diensten die bijdragen aan een groene en digitale 
economie in de laatste fasen voor marktintroductie. 
Niet MKB mag zeker ook aansluiten of indienen. Betrokkenheid van het MKB is wel een pré.
Daarnaast heeft Kansen voor West nog een aantal voucherregelingen lopen, waar u onder SUBSIDIE op de 
website van Kansen voor West meer informatie kunt vinden.

44 Zijn de REACT-gelden alleen bedoeld voor lopende KvW2 projecten? Nee, voor nieuwe projecten.

45

In hoeverre worden vastgoedprojecten ten behoeve van gebiedsontwikkeling gefinancieerd? 
(placemaking)

Binnen de bestaande fondsen FRED (Den Haag) en SOFIE (Rotterdam) is hiervoor binnen de geselecteerde 
gebieden wel plaats, maar binnen deze REACT-gelden niet. Wel kunnen groene projectonderdelen in een 
gebiedsontwikkeling wellicht een plek krijgen. Gezien de maximale subsidie ligt dit ook meer voor de hand.

46

Wij hebben een platform (Virtuele Leermeester.nl) ontwikkeld waarmee we kennis en 
ervaringsoverdracht over energietransitie willen versnellen voor leerlingen van techniek onderwijs en 
MKB-installatiebedrijven. Gedreven door het te kort aan technisch opgeleid personeel hebben we 
als doel leerlingen en zij-instroom efficient vaardigheden leren die nodig zijn om bestaande 
woningen van het gas af te krijgen. Hiervoor maken we gebruik van augmented reality technologie 
en krijgen leerlingen toegang tot innovatief en dynamisch (3D)lesmateriaal. Zo kunnen leerlingen 
bijvoorbeeld een virtuele opstelling maken van een warmtepomp systeem o.b.v. van 3D modellen op 
ware grote, maar kunnen er ook contact opgenomen worden met een expert of leermeester op 
afstand middels een meekijkfunctie. Hiermee kan één expert meerdere leerlingen, maar ook MKB-
installatiebedrijven ondersteunen en adviseren. 
Wij zoeken partijen en middelen waarmee we het Virtuele Leermeesters platform kunnen 
doorontwikkelen en breder onder de aandacht kunnen brengen bij mkb-installatie bedrijven, 
techniekonderwijs en leveranciers van warmte en koude technieken. Sluit ons initiatief aan bij het 
programma van REACT?

Past het doorontwikkelen van een virtueel leermeester platform voor skills nodig om woningen van het gas af 
te krijgen in REACT EU?

Dit sluit goed aan op de doelstellingen van REACT.

47
Komt een nieuw paviljoen op de kade van het Maritiem Museum in aanmerking voor REACT EU? Dat hangt er vanaf, als daarmee een bijdrage van de transitie naar een groene en digitale economie wordt 

gegeven kan dat zeker het geval zijn.

48

Is digitalisering van gezondheid(szorg) ook mogelijk binnen REACT EU? In de programmawijziging REACT EU van het Operationele programma staat expliciet dat dit een focusgebied 
is. Omdat juist door COVID-19 is gebleken dat  digitale zorg heel veel voordelen biedt ook gewoon door 
minder risico op verspreiding en ook voor een groene toekomst zijn minder verplaatstingen van belang. Dus 
digitaal wat digitaal kan is het adagium voor een groene, weerbare, gezonde toekomst van de economie.

49

Zijn een bepaalde thema's voor bepaalde provincies / steden aangewezen binnen digitale en 
groene economie?

De meeste steden en provincies stellen breed open voor groen en digitaal. Er zijn ook vb van specifiekere 
openstellingen; voor Rotterdam is er een specifieke Walstroom openstelling en voor Zuid-Holland 1 voor 
warmtenetten. De derde specifieke is van Rotterdam en Zuid-Holland samen en is voor het Haven en 
industrieel complex. De overige calls zijn breed voor groen en digitaal of binnen steden groen en 
digitaal/mismatch. Zie voor meer informatie op de website.

50
Graag willen wij een goede inzicht krijgen aan welke voorwaarden ons project moet voldoen voor de 
toepassing van kunstmatige intelligentie/big data en high throughput metabolomics in de 
gezondheidszorg. 

Het toepassen van kunstmatige intelligentie in de gezondheidszorg, is een zeer passend thema.



51
Zijn er mogelijkheden voor subsidie voor de luchtvaart en aanverwanten zaken, zoals composieten, 
additive manufacturing, drones etc. 

Er zijn zeker kansen voor de luchtvaart en drones; digitale fabricering en composieten passen zeker in een 
transitie naar een groene en digitale economie.

52
Mogelijkheden op het terrein van E-Health, kunstmatige intelligentie Zeker en sterker nog e-health en kunstmatige intelligentie in de zorg zij het focusgebied, gezien ook de relatie 

met COVID, die vraagt op "zorg op afstand". 

53 Zijn er mogelijkheden voor integratie van de zgn. 'Korte Keten' thematiek én de rol van gezonde 
voeding voor lokale consumenten binnen REACT EU?

We raden u aan uw projectideen te bespreken met het steunpunt. Het thema lijkt wat ver af te staan van de 
programmadoelen voor deze middelen, maar het hangt ook van de invulling af.

54
Wat zijn de mogelijkheiden voor subsidiering van activiteiten, R&D en opbouw productie van een 
thermo acoustische warmtepomp (ook geschikt voor de bestaande bouw)?

Doorontwikkeling richting productie van een thermo acoustische warmtepomp past binnen de kaders.

55

Landbouw Verduurzamen met Waterstof
- maximale subsidiepercentage per subsidie categorie
- indieningsdatum van voorstel, format voor het voorstel
- mogelijkheden om cofinanciering aan te dragen, welke voorwaarden voor stapeling?
- Randvoorwaarden voor Staatssteun, mogen primaire bedrijven ongelimiteerd subsidie ontvangen?
- Is een verdeling van budget gemaakt per sector waaronder landbouw? Zo ja, blijft deze 
beschotting of wordt geld geschoven indien een budget is overvraagd?
- Wie moet aanvragen?

1. Het antwoord daarop is (vanzelfsprekend) neen. Voor de primaire sector zijn vaak aparte staatssteunregels 
van toepassing. Het tijdelijke steunkader voorziet in een mogelijkheid om door de crisis geraakte bedrijven tot 
maximaal € 800.000 per onderneming te verstrekken (eenmalig, mag tot 100% van kosten). Maar voor de 
landbouwsector ligt die specifieke grens op € 100.000 en voor de visserijsector op € 120.000. En nadeel is 
dat je dit soort maatregelen ook nog eens apart moet melden en laten goedkeuren. En die steun moet dan 
vooral noodsteun zijn (gericht op dempen van de economische klappen) en geen herstel steun (gericht op 
groei-investeringen). Mijn beeld is dat REACT juist wel inzet op groei-investeringen (niet op noodsteun).
2 nee, er is niet geschot of verdeeld naar sector. 
3. Iedereen kan/mag aanvragen

56 Wat zijn de mogelijkheden voor het reliseren van een digitale toeleveranciers keten, zodat de export 
van tuinbouwtechnologie bevorderd kan worden?

Thema past.

57
Zijn er mogelijkheden voor een groen waterstof productie project, waarbij een elektrolyser wordt 
gekoppeld aan een zonnepark? De waterstof wordt verkocht via een vulpunt aan personen wagens 
en groter vervoer. 

Dat zou kunnen passen, maar het zal dan wel om een ontwikkelproject moeten gaan dat na 2023 op eigen 
benen staat.

58
Wat zijn de mogelijkheden voor het opzetten van een experimenteel Lab, waarvoor nog niet alles in 
beton is gegoten cq vastgelegd? Wel al alle financiele middelen maar niet heel concreet de precieze 
uitkomsten. 

Je zult in elk geval op hoofdlijnen moeten weten wat je de komende twee jaar in het project wil doen, de 
manier waarop en de details hoeven niet in beton gegoten. De output moet wel duidelijk zijn.

59
Mogelijkheden voor CO2-neutraal project bouw start 2022. Er zijn voldoende mogelijkheden voor Groene projecten gericht op doorontwikkeling. De einddatum van 

REACT EU is 31-12-2023 voor zowel de uitvoering als betaling van facturen.

60
Zijn er mogelijkheden voor innovatieve technieken bij de realisatie van projecten voor hernieuwbare 
energie, bijvoorbeeld geothermie?

Zeker. 

61
Wat zijn de kansen op het gebied van life sciences en personalised treatment? Deze thema's passen binnen de regionale innovatiestrategie en binnen Kansen voor West III. Voor REACT 

EU moet er wel een digitaal of groen aspect zijn.

62

Hoe nauw luistert een definitie voor een Field Lab.? 
IS er verschil tussen een Field Lab met verschillende locaties en die met een enkele vaste locatie.

Dat is geen probleem. Een fieldlab mag meerdere locaties hebben. Field lab is belangrijk in een innovatieve 
economie: locaties waar ondernemers en kennisinstituten elkaar ontmoeten om technologische oplossingen 
en nieuwe producten te ontwikkelen, te testen, te implementeren en toe te passen.

63

In hoeverre is deze subsidie geschikt voor initiatieven die zich richten op de groei van 
startups/scaleups rondom deze onderwerpen? En daarbij het opbouwen / bij elkaar houden van een 
relevant ecosysteem om deze innovatie te faciliteren? Sluit het onderwerp 'gezonder & veiliger 
maken van arbeidsintensief werk d.m.v. technologie' goed aan bij de actielijnen? Is de subsidie ook 
geschikt voor het opzetten van investeringsfondsen? 

Het thema gezonder en veiliger maken van arbeidsintensiefwerk door digitalisering past prima. Toeleiding 
naar kapitaal niet. Wel kan een startup of scale-up die wil doorontwikkelen richting bv produktie van een 
innovatie zeker subsidie krijgen.

64
Zijn de MKB van de sector van sport innovatie inbegrepen? Zeker mits ze digitaliseren of vergroenen.

65
Is onderzoek naar AI en toepast binnen de engineering en constructie industrie mogelijk binnen 
REACT EU?

Zeker thema past.

66
Wat zijn de mogelijkheden tot financiering van innovatie infrastructuur voor duurzame biotech 
bedrijven?

Die zijn er zeker als er sprake is van deze investeringen in relatie tot een verdere verduurzaming of 
digitaliserng van deze infrastructuur.

67
Wat zijn de mogelijkheden voor het opzetten van een offshore solar farm middels REACT EU? Dit thema lijkt de passen in de actielijn groen, mits de economische effecten bij bedrijven in West Nederland 

neerslaan.

68 Hoe passen initiatieven voor waterstof in REACT? Het thema past uitstekend in de transitie naar een groene economie.

69 Wat zijn de mogelijkheden onder AI / ML voor de circulaire economie voor REACT? Scoort waarschijnlijk op groen en digitaal. 

70 Pilotprojecten circulaire woningbouw, dienen deze in de aanvraag al hard te zijn? 
Gelden ook inzetbaar voor (proef)productie locatie?

Zeker zijn pilots en proefprojecten voor circualire woningbouw mogelijk. Het programma is juist voor pilots en 
demonstratieprojecten en leent zich minder voor grootschalige toepassing.

71
Geïnteresseerd of inzet van digitalisering om b.v. de leefbaarheid van de stad te verbeteren of met 
5G de industrie te moderniseren ook in aanmerking komt voor subsidie en zo ja hoe?

Beide thema's passen.

72 Ben benieuwd naar kansen voor een hackathon programma Thema zou kunnen passen in de digitale actielijn.

73
In hoeverre past de ontwikkeling van H2 infrastructuur (tankstations bijv) A38034?
Aansluiting met bestaande fieldlabs een must?

De H2-infrastructuur past voor zover het een pilot achtig karakter heeft. Aansluiting met bestaande fieldlabs is 
geen must. 

74

In hoeverre komen projecten in aanmerking die elektriciteit halen uit water (getijden, golven, 
temperatuur of zoet/zout water)?
Kan Quickscan Overheidsfinanciering Klimaattransitie (Lysias Advies BV, juni 2020) als uitgangspunt 
genomen worden voor jullie focus?
Klopt het dat jullie focus ligt op TRL 6 of hoger?

a. Dit thema past uitstekend in de groene transitie en dus in REACT 
b.De quickscan overheidsfinanciering diende een ander doel, was niet primair op subsidies gericht. Deze calls 
wel, maar de inhoudelijke reikwijdte is wel passend. 
c. Ja, focus ligt op TRL 6 en hoger.

75

Past E-Health ook in digitaal ? Smart-health en E-healthoplossingen zijn expliciet genoemd in de programmawijziging voor REACT EU als 
potentiële projecten binnen de actielijn regionaal digitaal. E-health projecten passen dus binnen alle 
openstellingen voor regionale digitale projecten, tenzij er in het vigerend beleid voor de door u gekozen 
openstelling dit expliciet is uitgesloten. Twijfelt u hierover, neem dan contact op met het desbetreffende 
steunpunt.

76
Wij hebben een gecertificeerd eHealth-platform, wat voor een mogelijkheden hebben wij binnen 
React

Doorontwikkeling zou kunnen passen in verdere digitalisering van de zorg, u kunt een projectidee voorleggen.

77
Welke mogelijke financiële ondersteuning kan Kansen Voor West geven voor innovatieve energie 
management systemen?

Deze passen goed bij de REACT doelen.

78

Zijn er mogelijkheden voor circulaire concepten? Naast dat er van afvalstromen herbuikbare 
grondstoffen worden gemaakt voor de bouw en chemische industrie zijn er aanzienlijke CO2 
reducties te realiseren in vergelijking met de conventionele manier van deze afvalstromen verwerken. 

Circulaire projecten passen bij uitstek in de groene actielijnen.

79 Wat zijn de mogelijkheden voor subsidiering voor zonne-energie op zee? Als dit een demonstratieproject is of eerste slimme uitrol dan kan dat.

80
Zijn extra stroom voorzieningen om veel meer trams te kunnen laten rijden een mogelijkheid? Gewoon extra stroom niet.

81
Graag inzicht of stimulering is gericht op vernieuwende technieken of op nieuwe toepassing van 
bestaande technieken.

Mag beiden, moeten wel nieuwe toepassingen zijn als het gaat over toepassing bestaande technieken.

82
Welke mogelijkheden zijn er voor een demonstrator op het gebied van lokale groen H2 productie? 
Betreft een ketenproject met opwek dmv PV, e-opslag electrolyse en afname tbv intern- en 
goederen-transport.

Klinkt zeer interessant. Kansrijk.

83

Past R&D en/of wetenschappelijk onderzoek ook binnen REACT EU? REACT-EU is onderdeel van de Europese reactie op de coronacrisis en de middelen zijn bedoeld voor 
economisch herstel en de versnelde transitie richting een duurzame en digitale economie. Daarom gebruikt 
Kansen voor West deze middelen voor de doorontwikkeling en de versnelde slimme uitrol van innovaties in de 
latere TRL-fases. R&D en wetenschappelijk onderzoek vallen dus buiten de scope van REACT EU. Binnen 
het reguliere Kansen voor West-programma is wel ruimte voor valorisatieprojecten in de vroegere TRL-fases.

84 Valt het digitaliseren van (eind) producten/diensten hier ook onder? Ja

85
Over de omschakeling van koolstofarme economie. Moet je de kosten en baten hiervan goed 
afwegen, oftewel inspanning versus te behalen winst?

Ja, maar hangt ook af van welk type investering je gaat doen en welke oplossing uit de AGVV je passend 
kunt maken.

86
Is een projectvoorstel gericht op businessdevelopment- en cofinanciering van nog te identificeren en 
beoordelen kleinschaligere innovatie initiatieven ook passend binnen REACT?

Nee, indirecte toeleiding niet. De initiatieven zelf kunnen zich wel melden.



87

Mag projectplan in het Engels? 
In het format GAP berekening wordt gewerkt met 
een prioriteitspercentage van van max. 50%. Hoe verhoudt zich dit tot de aangekondigde hogere 
subsidie percentages ( 50-70%)?  Hoe werkt dit door in 
formulier/format?
Is er een max aantal pagina's voor projectplan/business case?

Projectplan in het Engels zou mogen, maar heeft niet de voorkeur.

50% is het percentage voor Zuid-Holland, het model is ook toepasbaar bij een hoger percentage.

Nee, maar maak het niet te lang.

88
Will the webinar be in dutch or English? Will the presentation be available in English? The webinar will be in dutch. The presentation and the webinarvideo will be available on the website Kansen 

voor West. The presentation will be available in English.

89

Welk percentage subsidie geldt er voor innovatie / digitalisering kosten project?

Wat zijn de criteria voor publiek private samenwerking?

Bij vrijwel alle regionale openstellingen zijn 60%. Bij de openstelling van Zuid-Holland voor regionaal digitaal 
50%.
Er zijn geen harde criteria voor deze samenwerking. U kunt dus alleen een aanvraag indienen voor uw eigen 
onderneming. Echter voor bepaalde type projecten, waarbij het voor het doel van het project nodig is 
bijvoorbeeld samen te werken met kennisinstellingen of overheden, zal een goed passend consortium 
meewegen bij het criterium projectplan.

90

Moet een aanvraag ingediend worden door een consortium of kan ook een aanvrager alleen 
indienen?

Wat is de Min/max projectgrootte?

Een aanvraag mag ingediend door een consortium, maar ook alleen.
De minimale projectgrootte is 200.000 euro totale kosten, daarover kan bij 60% dan 120.000 subsidie 
maximaal worden verkregen. De maximale projectgrootte is 50 miljoen, maar de maximale subsidie is bij de 
meeste openstellingen 1 miljoen, 1,5 miljoen of 2 miljoen.

91
Bedrijven buiten West Regio kunnen meedoen in projecten? Als hun aandeel groter is dan 15% van het project dan graag even afstemmen met het steunpunt. Op 

programmaniveau mogen we de 15% niet overschrijden, maar voor een project kan er soms een uitzondering 
worden gemaakt.

92
Welke projecten maken kans op REACT?
Is het mogelijk om als consortium (NLse partijen) in te dienen?
Wat Is het minimale projectbudget?

Projecten op het gebied van een transitie naar een groene en digitale economie voor West Nederland komen 
in aanmerking voor REACT EU. Het minimale projectbudget is 200.000 euro. Het is mogelijk als consortium 
van Nederlandse partijen in te dienen. 

93
Wordt samenwerking met Kennisinstellingen ook gewaardeerd? Zeker, het is geen noodzakelijke voorwaarde, maar levert zeker punten op en voor bepaalde 

doorontwikkelingen is het wellicht essentieel dit samen met de kennisinstellingen te doen.

94

Vereisten m.b.t.:
* Samenstelling consortium;
* Stadium van ontwikkeling bij indiening en bij afronding project (TRL niveau);
* Overeenkomsten/verschillen met MIT programma.

Geen eisen aan samenstelling consortium. Focus op TRL 7-8. Vergelijkbaar met MIT, maar in Kansen voor 
West ook grotere projecten.

95 Kunnen twee bedrijven samen een project aanvragen? Zeker kan dat.

96

Worden er netwerkbijeenkomsten georganiseerd om fragmentatie te voorkomen en sterkere 
consortia te vormen?
Ter voorkoming van ‘dubbele aanvragen’, wordt er een netwerkbijeenkomst gehouden zodat 
consortia zich makkelijker kunnen vormen?

Nee, die zal men zelf moeten vormen.
Op zich een goed idee, maar binnen Nederland zijn al veel netwerken actief en kan men elkaar doorgaans 
gemakkelijk vinden. Gezien de tijd en capaciteit is het antwoord dus nee, maar vraag gerust tijdens het 
webinar naar partners voor uw voorstel. Wij kunnen wel gegevens uitwisselen als men daarmee instemt.

97

Hoe wordt gekeken in de beoordeling naar eerdere toekenningen op stedelijk vs regionaal uit het 
voorgaande budget?

Wanneer maakt een aanvraag meer kans op Stedelijk vs Regionaal?

En hoe verhoudt een dergelijke kleine aanvraag zich ogv slagingskansen tov gigantische 
samenwerkingconsortiums van Gemeenten en grote marktpartijen en ontwikkelaars (denk aan 
Merwedekanaalzone)?

Vervolgprojecten op projecten die eerder met Kansen voor West-subsidie in de steigers zijn gezet zijn prima. 
Doorontwikkeling is juist goed. Uiteraard zal bij de beoordeling wel gekeken worden of de eerste fase 
aanleiding geeft voor een vervolg. 
Er is geen bewijs dat kleine of grote projecten succesvoller zijn of beter worden beoordeeld. Aantoonbaar is 
de succeskans van beiden even groot.  Er is geen keuze tussen stedelijke en regionaal mogelijk, een 
project kan nooit in stedelijk en regionaal passen, omdat het om onderscheidende type interventies 
gaat raadpleeg u steunpunt voor het juiste advies over de te kiezen openstelling.

98

Is voor deze subsidieregeling ook vereist dat wordt samengewerkt in een internationaal consortium?
Kan ná 15 februari 2021 nog een aanvraag worden ingediend en zo ja, tot welke datum is dat 
mogelijk?
Is het toepassen van innovatieve vormen van opwek en opslag van zonne-energie een thema dat 
past binnen deze subsidieregeling?

Nee, dit is niet vereist. 
Er is geen einddatum voor indiening, indienen is mogelijk binnen een openstelling tot het budget op is, 
daarna komt u in de wachtrij totdat de voorgaande projecten zijn beschikt en het plafond definitief uitgeput is.
Dit thema past.

99
What are the options for large and midsized companies to take part in the grants? 
Are there different success rates for single applications vs. consortium applications?

Bedrijven van alle omvang kunnen meedoen. Zoals bekend kan een MKB-bedrijf wel meer staatsteun krijgen. 
Er is geen aantoonbaar verschil in succes tussen projecten van grote consortia en van individuele 
ondernemers.

100
Is grensoverschrijdende samenwerkingen met Vlaanderen ook onderdeel van deze sessie? Nee, er zijn geen REACT middelen toegevoegd aan het Interreg programma Nederland Vlaanderen.

101
Is er een vereiste aan het aantal partners in het project
Is er ruimte voor investeringen (installaties).

Er is geen vereiste aan het aantal partners in een project er is zeker ruimte voor investeringen in installaties.

102
Mag een consortium met partijen buiten G4/P4 wel? Ja, als de projectactiviteiten allemaal binnen de regio uitgevoerd worden is er geen belemmering. Wanneer de 

projectactiviteiten van deze partners buiten de regio plaatsvinden mag maximaal 15% van de financiering 
naar deze activiteiten gaan. 

103

Is er een voorbeeld samenwerkingsovereenkomst beschikbaar? Nee, er is geen voorbeeld van een samenwerkingsovereenkomst beschikbaar, deze is vormvrij. Wel kunt u op 
onze website de uitgangspunten vinden waar een samenwerkingsovereenkomst aan moet voldoen. 
https://www.kansenvoorwest2.nl/files/uitgangspunten-voor-een-samenwerkingsovereenkomst.pdf

104
Kunnen onderwijsinstellingen een project indienen ? Ja. Met name de stedelijke openstellingen gericht op mismatch van de G4-partners zijn geschikte 

openstellingen voor onderwijsinstellingen.

105 Kan je ook als grootbedrijf een aanvraag indienen? Ja dat kan, betrokkenheid van MKB als projectpartner is dan wel een belangrijke plus.

106

Welke mogelijkheden zijn er om gezamenlijke aanvragen in te dienen? Dus gemeente(n) met 
provincie?
Op welke onderwerpen gaan we inzetten?
Hoe en wanneer worden de aanvragen bestuurlijk afgestemd?

Er zijn geen beperkingen aan het aantal partijen of de combinatie van partijen. Overheden kunnen dus 
samen indienen of een gemeente met een bedrijf of provincie met een kennisinstelling. Elke combinatie of 
aantal is mogelijk. 
De onderwerpen waar op ingezet wordt zijn de transitie naar een groene en digitale economie. 
Er vindt geen bestuurlijke afstemming over de aanvragen plaats, dat is op programmaniveau gebeurd. De 
aanvragen worden volgens de bij Kansen voor West gebruikelijke wijze beoordeeld door een onafhankelijke 
deskundigencommissie.

107

Met name geinteresseerd op welke wijze gemeenten qua rol, mogelijkheden, voorbeelden, het best 
hier op kunnen inspelen?

Gemeenten kunnen meedoen met aanvragen als partner of initiator en tevens interessante initiatieven in hun 
gemeente aansporen tot aanvragen, een mooi voorbeeld van een gemeentelijke projecten dat al in Kansen 
voor West zit en ook prima in REACT EU zou passen is bijvoorbeeld het Energieleverend Geluidsscherm van 
de Gemeente Alkmaar.

108
Wat zijn de kansen voor energiecoöperaties? Ze hebben evenveel kans als andere aanvragers, ze kunnen gewoon indienen onder de actielijnen groen 

met een in het programma passend project.

109 Kunnen intermediairs ook aanvragen indienen? Ja, mits gemandateerd.

110 Graag inzicht in (on)mogelijkheden voor partnerships met bedrijven buiten de kvw regio. Kan wel, gemaximeerd op 15% anders overleg met steunpunt.

111
Moeten alle partners al tekenen of mogen er later partners aan toegevoegd worden die vooraf nog 
niet betrokken waren?

Later toevoegen via een wijziging kan als dat binnen het budget is, bijvoorbeeld twee MKB-ers gaan hetgeen 
doen wat eerst voor 1 geraamd was, ze moeten dan wel een addendum op de samenwerkingsovereenkomst 
tekenen. 

112 Kunnen academische partners als aanvrager/penvoerder van het project optreden? Ja, dat kan en als kennisleverancier.

113
Komt een bestaand energiefonds ook in aanmerking? Indien het een fonds is dat al in het Kansen voor West II-programma zit wel, anders niet omdat gezien de tijd 

dan niet meer aan de voorwaarden kan worden voldaan.

114

In hoeverre komen burgerorganisatie (s) als energiecoöperaties In aanmerking voor subsidies en 
onder welke voorwaarden?

Is subsidie voor inspanningsverplichting of moet resultaat geleverd worden?

Iedereen mag aanvragen dus ook en burger energiecoöperatie. De subsidie is een inspanningsverplichting, 
er wordt afgerekend op betaalde en gemaakte kosten.

115

Mijn project vindt plaats in één van de G4 steden maar niet (volledig) in het GTI postcodegebied, 
kan dit binnen REACT EU? 
Wat voor projecten steunt REACT EU niet? 
Hoe dien ik een project in dat kan plaatsvinden in meerdere provincies binnen het 
programmagebied? Bv een project met een pilot in Utrecht, maar ook in Zuid-Holland en Noord-
Holland? 

Bij projecten in actielijn 4 moet grotendeels het effect gericht zijn op de GTI gebieden. Bij actielijn 3 niet. 
Projecten in REACT moeten passen binnen de uitvoeringsperiode en binnen de thema's groene en digitale 
transitie. 
Als u project in meerdere deelgebieden van West zit kies dan het steunpunt van de 
penvoerder/hoofdaandeel, juridisch is in de beleidsregel geregeld dat er middelen van diverse openstellingen 
gecombineerd kunnen worden. U hoeft maar in 1 openstelling aan te vragen, het steunpunt staat u bij op dit 
punt.

116 Hoe groot (of klein) mag het bereik/impact zijn van het project? Groot en klein, maar in verhouding met de gevraagde bijdrage.

117 Kan een Waterschap (ism met MKB) aanvragen? Ja, dat is mogelijk.



118

Wat zijn de kansen voor rol en invulling in subsidieaanvragen door kennisinstellingen en 
hogescholen? 
Wordt opplussen/opschalen van (af)lopende EFRO projecten extra gewaardeerd? 
Hoe moet een REACT aanvraag zich verhouden tot een lopend cq in 2021 aflopend EFRO project? 

Er zijn volop kansen voor aanvagen van hogescholen. In veel KvW2 projecten leveren ze al een grote 
bijdrage. 
Er hoeft geen relatie te zijn met een eerder KvW2 project, maar doorontwikkeling van een in de eerste fase al 
succesol project is zeker wat we willen stimuleren.

119
Hoe zwaar wegen digitaal en groen binnen actielijn Mismatch? Het beoordelingskader voor stedelijke projecten (en regionale projecten) is te vinden onder de documenten 

op de website van Kansen voor West. Daarnaast zijn er fiches voor de beschrijving van de verschillende 
actielijnen.

120
Wat zijn de kansen voor Leven Lang Ontwikkelen en welke partners kunnen aansluiten? Voor dit type actie geldt dat de voorwaarden of condities subsidiabel zijn, maar niet de training/onderwijs aan 

werknemers direct.

121

In hoeverre past het opleiden (dmv BBL achtige trajecten) van werkzoekenden en nuggers, 
uitsluitend voor de Haagse sector ICT, binnen de doelstellingen van REACT EU? 

Niet, het opleiden zelf past niet in EFRO, dat zijn ESF-achtige uitgaven. Wel kan subsidie voor 
randvoorwaardelijke zaken worden gekregen. Om samen met het Haagse bedrijfsleven bijvoorbeeld 
faciliteiten en stageplekken te vormen. Als voorbeeld verwijzen we graag naar de TechGround-projecten in 
Kansen voor West in Rotterdam en Amsterdam als good practice.

122 Zijn er mogelijkheden voor wijk-gerichte digitaal groene initiatieven? Ja, binnen actielijn 4

123
Zijn er mogelijkheden voor stedelijke projecten gericht op mensen met afstand tot arbeidsmarkt 
vinden er (tijdelijk) werk en met een educatieprogramma voor basisscholen. 

Belangrijk is of het project binnen het GTI gebied van de G4-stad valt, dan zou het kunnen passen. U kunt 
uw projectidee het beste bespreken met het steunpunt..

124
Past het ontwerpen van virtuele opleidingsprogramma's gericht op de energietransitie binnen 
REACT EU? Het is een belangrijke randvoorwaarde dat er voldoende opgeleid personeel is om de 
transitie te realiseren. 

Ja, het ontwerpen van een nieuw programma met het bedrijfsleven kan passen, maar het volgen van die 
opleidingen later niet. 

125

Doel is om (toekomstige) werknemers digitaal te bereiken en te koppelen, om ze te binden aan de 
branche waarvoor ze opgeleid zijn of worden, om vaklieden door permanente educatie duurzaam 
productief te laten blijven binnen een technologisch snel ontwikkelende bedrijfstak. Past deze 
doelstelling binnen het REACT programma?

Condities schapen voor digitalisering van skills passen binnen REACT EU. Opleiden zelf niet.

126
Is het mogelijk om een aanmelding te doen voor een lokaal project met als uiteindelijk een Europese 
uitrol? 

Dat is zeker mogelijk, belangrijk is dat de revenuen terecht komen in de economie van West Nederland.

127
In hoeverre kan je binnen actielijn 4 indienen als je project niet in het GTI gebied ligt (enkele v.d. 
deelnemende partijen wel uit GTI gebied)

De projectactiviteiten binnen actielijn 4 moeten echt binnen het GTI-gebied van de desbetreffende stad 
plaatsvinden. 

128
Is het mogelijk om de uitvoeringslocatie te wijzigen achteraf? Zeker, maar wel in overleg als die naar een ander grondgebied gaat dan waar je indiende en moet wel West 

Nederland blijven.

129

Welke ontwikkelfase (TRL) wordt ondersteund? 
Welke concrete resultaten en impact zijn vereist na afloop van het project? 
Kunnen individuele bedrijven gebruik maken van REACT? 

In principe breed vanaf TRL 3, maar de nadruk ligt op doorontwikkeling (TRL-fase 7-8). 
Hangt van de call af maar er moet een stap gezet zijn naar een groener of digitaler product of dienst. 
Individuele bedrijven kunnen aanvragen en aanspraak maken op React.

130

ZIjn haalbaarheidsonderzoeken subsidiabel binnen REACT EU? Een haalbaarheidsonderzoek is in principe mogelijk, uiteraard geldt ook hier dat het wel in het kader van de 
groene en digitale transitie moet zijn. Er geldt een minimale projectgrootte van 200.000 euro totale kosten. 
Daarnaast is ook de stimuleringsregeling haalbaarheidsvouchers nog open voor kleinere bedragen.

131
Wat moet je opleveren aan het einde van het project? 
Welk TRL niveau is de doelgroep?

Aan het eind van het project lever je een eindverslag, waarin is aangegeven wat is bereikt en hoe het 
projectplan is uitgevoerd. De doelgroep is breed maar focus op TRL 7-8. Doorontwikkeling richting markt.

132 Gaat het om innovatie trajecten of ook om valorisatie? Beiden.

133
Is het mogelijk om voor omvangrijkere projecten met een TRL 5 t/m TRL 7 REACT EU aan te 
vragen? Sluiten jullie ook projecten uit die een TRL 3/4 kennen?

Dat is mogelijk zie voorwaarden bij de betreffende openstellingen. Einddatum is 31-12-2023. Nee projecten 
met TRL 3-4 zijn niet uitgesloten al ligt de focus op projecten die zich richten op doorontwikkeling.

134
Hoe past 'experimentele ontwikkeling' in TRL 8 en hoger? Meestal niet, voor TRl 7 en 8 zal meestal een beroep gedaan moeten worden op andere artikelen uit de 

AGVV dan die voor experimenteel onderzoek (art 25).

135
Wat zijn concrete tips en trics voor het zo efficiënt invullen van een aanvraag? Het voorbereiden van de aanvraag met de formats en aanvraagformulieren op de site en bekijken opname 

van het webinar. Verder kunt u contact opnemen met uw steunpunt.

136
Hoe zwaar is de financieel-administratieve verantwoordingslast van EFRO en wat zijn de 
belangrijkste aandachtspunten ?

Bij goede inrichting vooraf valt dit mee. Het handboek EFRO kan hierbij helpen.Verder ook het steunpunt 
voor advies.

137

Wat is de doorlooptijd van aanvraag tot beschikking (of onverhoopt afwijzing)?
Is 15 mei 2021 haalbaar?

Er zit geen einddatum op de openstellingen, dus er kan vanaf 15 februari worden aangevraagd zolang er 
budget is. Door het aanstellen van het dedicated team voor de technische beoordeling is het inderdaad de 
bedoeling in 1 kwartaal tot een beschikking te komen in plaats van 26 weken. Wel geldt het 
schaakklokprincipe.

138
Kan er gestapeld worden op bestaande subsidies? Zeker kan dat, maar denk aan de staatsteunmaxima. Die is vaak al lager dat hetgeen u alleen van ons kunt 

krijgen, dus dan is stapelen niet meer mogelijk.

139
Wat is de hoogte van de subsidiabele kosten en wat zijn de verschillen tussen de verschillende 
OP's?

Geen grote verschillen tussen OP’s, allemaal groen en digitaal focus. Hoogte TSK niet bepaald, soms wel 
maximale subsidiebedragen afhankelijk van call.

140
Wat is belangrijk voor een succesvol voorstel? Belangrijk voor een succesvol voorstel is naast uiteraard een goede projectplan vooral de mate waarin hard 

gemaakt kan worden dat het project bijdraagt aan de transitie naar een groene en digitale economie.

141
In hoeverre zullen tijdelijke projecten (6mnd - 2 jaar) ondersteund worden? Het gaat bij voorkeur juist om tijdelijke ondersteuning, omdat projecten uiterlijk in 2023 klaar moeten zijn.

142
Wat zijn de regionale kaders voor de openstelling van Flevoland? Er zijn geen nadere beleidskaders voor de call in Flevoland. Het is voldoende als het past binnen de fiches 

groen of digitaal en het Operationaal Programma REACT EU Kansen voor West. Per openstelling zijn de 
beleidskaders terug te vinden op de website.

143
Waarom moet het project voor eind 2023 zijn uitgevoerd en de kosten betaald zijn? Dit is bepaald in de verordening, het achterliggende idee is de transities een extra impuls te geven om snel te 

versnellen in COVID tijd i.p.v. te vertragen.

144
Wat is van belang voor een goed projectvoorstel en het detailniveau? Detailniveau binnen een goede hoofdbeschrijving van activiteiten is niet nodig. Beter een kort duidelijk 

projectplan dan teveel afdwalen in detailinvulling. Belangrijk is een goede motivering van de transitiebijdrage 
naar en groene en digitale economie.

145
Moet het voorstel direct gelinkt zijn aan de Covid-pandemie (een Covid-gerelateerde maatregel), of 
kan het ook een innovatie zijn die hier los van staat maar wel vertraging oploopt vanwege de 
pandemie?

Het mag om een innovatie gaan die los staan an de pandemie, maar vertraging oploopt vanwege de 
pandemie, maar het moet wel bijdragen aan de transitie naar een groene en digitale economie.

146
Is er een format voor een projectplan en overzicht indicatoren? De richtlijnen voor een projectplan staan al geruime tijd op de site ook onder de REACT-documenten. Het 

overzicht van de indicatoren voegen we toe. Overige formats staan ook op de website onder REACT-EU 
pagina.

147
Hoeveel aanvragen worden verwacht? Dat is niet duidelijk. Voor sommige openstellingen lijkt veel belangstelling, voor anderen is het wat minder.

148
Hoe ver reikt het gebied Randstad? Landsdeel West omvat de G4 (de Steden Amsterdam, Den Haag Rotterdam en Utrecht) en de P4 (Provincies 

Utrecht, Noord-Holland, Zuid-holland en Flevoland).

149
Welke partijen mogen aanvragen? Welke fasen van project mogen bij projectaanvraag al gestart of 
afgerond zijn?

Iedereen mag aanvragen. Bij staatsteun mag er alleen wat expliciete voorbereiding zijn gedaan.

150
Hoe streng en complex is de verantwoording achteraf?
Hoeveel mag er uitgegeven worden aan welke begrotingsposten (i.v.m. overheadkosten)?

In het Handboek EFRO, onder documenten op de website, staan onder meer de subsidiabele projectkosten 
opgenomen en ook hoe ze berekend kunnen worden. Ook de verantwoording staat hierin vermeldt.

151 Wordt de impact van de projecten gemeten en vergeleken? Door bv te kijken naar hoeveel 
besparing in ton CO2 per EUR subsidie te vergelijken? 

De impact wordt gemeten, maar er is geen standaard als enige goede norm. En CO2 is niet de enige manier 
waaraan de transitiebijdrage kan worden getoetst.

152
Wat zijn de vereisten ten aanzien van voorlichting en publiciteit? Dit is te lezen in het handboek EFRO. Ze zijn beperkt een A3 poster en bij externe uitingen en op de site de 

steun uit europa en het embleem vermelden.

153
Graag een toelichting op de subsidiabele begroting (rekenregels, afschrijvingstermijnen etc)? Het format voor de begroting is opgenomen op de website. Daarnaast hebben we een Handboek EFRO 

beschikbaar onder REACT-EU op de website voor o.m. vragen over kostensoorten.

154 Op welke wijze kan ik zo goed mogelijk beantwoorden aan de gestelde eisen gericht op een hoge 
score en toekenning van de aangevraagde subsidie.

Door een goed motivatie van de antwoorden in de aanvraag en een goede uiteenzetting in het projectplan.

155

Hoe zit het met fundingpercentages voor ondernemingen / kennisinstellingen? 
Zit er verschil tussen funding voor UMC's en niet-UMC's ('reguliere' ziekenhuizen)?
Wat zijn de rapportageperiodes of wordt dat tijdens het beoordelingsproces kortgesloten?

Elk halfjaar moeten kosten gedeclareerd worden. De hoogte van het subsidiepercentage wordt bepaald door 
de staatsteunregels en de openstellingen zelf. Zie hiervoor de website Kansen voor West.

156

Ik kan van vier steunpunten gebruik maken. Kan en mag dit? Nee, u kunt een aanvraag binnen één openstelling indienen. In algemene zin kiest u dan voor het gebied 
waar het grootste deel van de projectactiviteiten zullen plaatsvinden. Twijfelt u of uw projectaanvraag binnen 
de juiste openstelling ingediend wordt? Neemt u dan vooraf contact op met het betreffende steunpunt, zij 
kunnen aangeven of u bij de juiste partner bent, of dat u beter bij een andere openstelling kunt indienen.



157

In welke mate mogen fysieke investeringen worden betaald vanuit Kansen voor West II? Wanneer de fysieke investeringen een noodzakelijk onderdeel is van het projectplan zijn deze projectkosten 
subsidiabel. Daarbij is het dan wel van belang dat deze investeringen onderdeel zijn van een project dat 
aansluit bij de doelstellingen van de betreffende openstelling. 

158

90M / 400K = max 450 toewijzingen. > 200K is dus alles lager dan 450 toewijzingen. Dat wordt dus 
lootjes trekken? Prijsvraag methode?

Het is first come first serve. Dit betekent dat de projecten die als eerste compleet ingediend worden als eerste 
in aanmerking komen voor financiering. Voor elk compleet ingediend project wordt de volledige aangevraagde 
subsidie gereserveerd binnen het budget. Wanneer meerdere projecten op dezelfde dag ingediend worden 
en er is onvoldoende budget beschikbaar, zal er tussen de projecten die op de laatste dag ingediend zijn 
geloot worden welke als eerste in aanmerking komt voor financiering. De overige projecten komen op de 
wachtlijst. Wanneer een compleet project niet de benodigde 70 punten krijgt in de beoordeling door de 
deskundigencommissie, valt dit budget vrij en zal het eerstvolgende project op de wachtlijst in aanmerking 
komen voor financiering. Projecten die onvoldoende punten scoren kunnen opnieuw indienen, maar sluiten 
dan achteraan in de rij. 

159
Wat wordt bedoeld met europees tarief? Dit betreft een mogelijk keuzetarief voor de kostensoort loonkosten. Meer informatie hierover is te vinden in 

het handboek EFRO op de website.

160 Is een aanschafprijs voor een groene motor subsidiabel? nee

161
Wij zijn bezig met de aankoop van een pand voor onze sociale onderneming. Kan hier een 
aanvraag voor worden gedaan?

Enkel de aankoop van een pand voor een sociale onderneming sluit niet aan bij de doelstellingen van een 
van de openstellingen en komt dus niet in aanmerking voor financiering vanuit REACT EU.

162
Welke kosten zijn bij Capex projecten subsidiabel, de capex zelf of alleen de afschrijving? De CAPEX zelf als de staatsteun dit toestaat en anders de onrendabele top, die kunt U berekenen met de 

tool op de site.

163
Mag het ook voortbouwen of een aanvulling zijn op bijv. een toegekende MKB-deal ? Geen idee wat u met MKB- deal bedoeld. Maar het project mag het vervolg zijn op een eerdere subsidie, 

maar niet in plaats van.

164
Is het percentage subsidie voor klein bedrijf, groot bedrijf, kennisinstellingen en overheden 
hetzelfde?

Nee, het maximale subsidiepercentage is voor alle projecten hetzelfde binnen de betreffende openstelling, 
maar het daadwerkelijke subsidiepercentage zal afhankelijk zijn van de staatssteunberekeningen.

165
Wat is de doorlooptijd van de richting toekenning? De maximale doorlooptijd is 26 weken, maar het streven is om binnen 13 weken de beoordeling afgerond te 

hebben.

166
Wordt er met de verklaring 'geen financiële moeilijkheden rekening gehouden met mogelijke Corona-
steun?

Nee, maar indien u niet in financiële moeilijkheden was op 1-1-2020 dan kan u wel in aanmerking komen voor 
REACT. Ook al bent U door corona in moeilijkheden gekomen. Vul dan beide situaties in.

167 Zijn er BTW voorwaarden? Niet verrekenbare BTW is subsidiabel, verrekenbare BTW niet.

168 Komt er nog een format BTW-verklaring beschikbaar? De BTW-verklaring kunt u van de belastingdienst krijgen als u niet BTW-plichtig bent. 

169

Moet de IKS-verklaring ingevuld worden bij aanvraag? Zo, ja komt er een format beschikbaar? De uitvoering van integrale kostensystematiek (IKS) is belegd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO). Als u over een door RVO goedgekeurde IKS beschikt dan kunt u deze voor het project toepassen. 
Wilt u voor het eerst gebruik maken van IKS, dan zult u zich moeten wenden tot RVO. Voor meer informatie 
kunt u terecht op de website van RVO. Wilt u voor uw project gebruik maken van de integrale 
kostensystematiek, dan levert u bij uw aanvraag een bewijsstuk met goedkeuring RVO (of haar voorgangers) 
om gebruik te maken van IKS.

170 Moet de AVG-verklaring bij aanvraag meegestuurd worden? Ja

171
Worden de 16 vragen die benoemt zijn van het loket ook gepubliceerd zodat deze vooraf ingevuld 
kunnen worden?

Op https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/subsidie/react-eu/ vindt u de bijlagen "Aanvraagformulier…Regionaal" 
en "Aanvraagformulier…Stedelijk". Hierin ziet u alle vragen die in het webportaal gesteld zulllen worden. 

172

Moet de verklaring van de verbonden ondernemingen bij aanvraag ingediend worden? Of pas bij 
technische toets?

Bij het indienen van de aanvraag in het webportaal wordt ook aangegeven welke bijlagen verplicht zijn en 
welke optioneel (afhankelijk projectaanvraag). Deze documenten moeten vooraf aangeleverd worden. Nadat 
de aanvraag is ingediend wordt beoordeeld of de aanvraag compleet is. Wanneer beoordeeld is dat deze 
compleet is, kan er daarna in principe geen aanvullende documentatie aangeleverd worden t.b.v. de 
beoordeling.

173
Is het een bezwaar dat een school in twee verschillende React EU aanvragen een rol speelt in 
verschillende werkpakketten?

Nee, u kunt aan meerdere projecten tegelijk deelnemen als projectpartner. Daarbij is wel van belang dat de 
activiteiten die u uitvoert voor de verschillende projecten duidelijk van elkaar gescheiden en afgebakend zijn 
en dat dit in uw administratie is vastgelegd. 

174

In het format projectplan, onder het kopje meerwaarde staat "er dient een omgevingsanalyse te 
worden opgenomen; en een score op economisch effect". Wat wordt hiermee bedoelt, een 
beschrijving van de markt en concurrentie of zijn er concrete scores waaraan moet worden voldaan? 

Inderdaad een omschrijving van de markt en concurrentie en de kansen daarbinnen.

175

Komt er een tweede tranche van EU-REACT?

Mogelijkheid om dit project binnen EU-REACT op te schalen of te vervolgen met KvW III?

Er komt geen 2e tranche van REACT EU in 2022 voor West, omdat het Ministerie heeft besloten dat de 2e 
tranche geheel naar Oost Nederland gaat, omdat Oost Nederland geen bijdrage ontvangt uit het Just 
Transition Fonds (JTF). 
Het is zeker mogelijk in Kansen voor West III een vervolgproject of 2e fase van het project in te dienen.

176

Kan de industrie hier ook aanspraak op maken, hoe verhoudt dit fonds zich tot bijvoorbeeld het JTF, 
kunnen deze middelen aangevraagd worden door individuele partijen of alleen in 
samenwerkingsverband. 'Digitale en groene economie' is een breed begrip, behoefte aan concrete 
voorbeelden (hoeken van het speelveld).

In het Operationele Programma van REACT-EU, te vinden op de website van Kansen voor West op dan 
specifiek de REACT EU-pagina, staat de documentie waar u voorbeelden van type projecten vindt. 
JTF is wat specifieker op industrie gericht die om moet schakelen naar niet fossiel en komt pas volgend jaar.

177

Is er een rol voorzien voor de KvW-fondsen? Voor de meeste KvW-fondsen geldt dat zij nog voldoende middelen hebben om ondernemers te financieren 
en dus niet voor een aanvulling in aanmerking komen. Dat ligt meer voor de hand voor Kansen voor West III. 
Een uitzondering is Noord-Holland, dat fonds erg hard gaat en kan mogelijk al een aanvulling aanvragen.

178

Wat is het verschil tussen REACT EU en Kansen voor West III? REACT-EU is onderdeel van de Europese reactie op de coronacrisis en de middelen zijn bedoeld voor 
economisch herstel en de versnelde transitie richting een duurzame en digitale economie. Deze middelen zijn 
een aanvulling op het huidige Kansen voor West II-programma en vallen dus binnen de huidige 
programmaperiode, die loopt tot eind 2023, en moeten dus ook aan dezelfde regels en voorwaarden voldoen 
als andere projecten binnen het huidige programma. 
Kansen voor West III is het EFRO-programma horende bij de komende EU-begroting en zal in 2022 van start 
gaan.

179 Kan deze REACT EU call worden gecombineerd met een HE call? Dat kan zeker mits ze niet boven de staatsteundrempels komen.

180
Is er nog sprake van versoepeling van staatssteunregels? En zo ja, wat is er versoepeld? Met name schadesteun, helaas geldt dat niet voor REACT EU.

181 Mag je deze subsidie stapelen met bijvoorbeel de RVV-D? Wat ons betreft wel mits binnen de staatssteunnormen.

182
Wat is het maximale staatssteunpercentage voor een kennisinstelling bij experimentele ontwikkeling? Dat hangt van de omvang van de kennisinstelling af en of er wordt samengewerkt met bedrijven, als het een 

grote instelling is en er wordt samengewerkt: 35%.

183
Middenbedrijf is toch ook MKB? Ik denk dat bedoeld wordt dat kleine en microbedrijven 10% extra 
subsidie ontvangen.?

Klopt, dat er qua steun bij artikel 25  van de AGVV 20% extra is voor kleine en microbedrijven en 10% voor 
middenbedrijven.

184 Moet je ook nog letten op het plafond van staatssteun van 200.000 euro per bedrijf? Nee, je moet kijken welke opties de AGVV biedt.

185
Als een project al is begonnen, mogen investeringen (geldelijk of inkind uren) die reeds zijn gedaan 
meetellen in de cofinanciering?

Meestal loopt dat spaak met de staatssteunregels, want activiteiten/kosten die al gemaakt zijn krijgen geen 
stimulerend effect via de subsidie.

186
Kan het webinar ook achteraf bekeken worden? Jazeker, de link hiernaar toe komt op de website te staan. Samen met de presentatie en een overzicht van 

de gestelde vragen en antwoorden.

187

Wordt met de haalbaarheidsvouchers de MIT-regeling bedoeld? Nee, Kansen voor West heeft zelf een aantal openstellingen met kleinschalige vouchers, namelijk de 
openstelling vouchers Smart Industry fieldlabs, de openstelling vouchers Biobased Industries en de 
openstelling vouchers Boerderij van de Toekomst. Deze openstellingen zullen allemaal langer doorlopen. 
Meer informatie is te vinden op de website.

188
Wordt het steunpunt geselecteerd op basis van de locatie van het project of de locatie van de BV? Locatie van het project. 

189
Wie doet de inhoudelijke beoordeling, de KvW-commissie? Ja voor de regionale openstellingen de onafhankelijke deskundigencommissie van Kansen voor West en voor 

de stedelijke openstelling de stedelijke adviesgroepen. Geen wijzigingen ten opzichte van reguliere proces 
binnen Kansen voor West.


