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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-580178827 (DOS-2012-

0011625)

Contact

L.H. Vis

lh.vis@pzh.nl

Onderwerp:

Vaststelling deelplafond fieldlabs Kansen voor West II 

Publiekssamenvatting:
In april zal de provincie een call openen van € 4 miljoen (€ 2 miljoen EFRO-middelen en € 2 
miljoen provinciale cofinanciering). De call richt zich op fieldlabs die een bijdrage leveren aan 
de transitie naar de Next Economy, gekenmerkt door digitalisering en verduurzaming van 
productiesystemen. Hierbij gaat het om de inzet van nieuwe technologieën zoals 
robotisering, 3D printing, big data en sensortechnologie. Ook gaat het om fieldlabs die deze 
technologieën inzetten voor de sterke (groei)sectoren in Zuid-Holland. Waar met name het 
MKB samen met kennisinstellingen producten en technologieën kan testen en ontwikkelen. 
Projecten moeten tevens een bijdrage leveren aan de versterking van de regionale 
samenhang en aandacht besteden aan de aansluiting met het onderwijs. 

Advies:
1. Vast te stellen het deelplafond van € 2 miljoen voor provinciale cofinanciering van fieldlabs 

binnen het programma Kansen voor West II onder de subsidieregeling cofinanciering EFRO 
Zuid-holland;

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over vaststelling van € 2 miljoen voor provinciale 
cofinanciering van fieldlabs binnen het programma Kansen voor West II;

3. Te bepalen dat het vast te stellen deelplafond van € 2 miljoen voor provinciale cofinanciering 
van fieldlabs binnen het programma Kansen voor West II wordt bekend gemaakt in het 
Provinciaal Blad.

Besluit GS:
Conform advies vastgesteld.
Bijlagen:

- Mandaatbesluit Managementautoriteit OP West 
- Subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland 
- Overzicht gefinancierde Kansen voor West II projecten 2016

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: L.H. Vis Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Geurts, AG digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Bom - Lemstra, AW

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 21 februari 2017 21 februari 2017
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1 Toelichting voor het College

In maart 2015 hebben PS een subsidieplafond van € 12,85 miljoen voor de subsidieregeling 
cofinanciering EFRO Zuid-Holland vastgesteld voor de periode 2015 t/m 2020 voor projecten 
gericht op innovatie en duurzame energie binnen de programma’s Kansen voor West II en 
Interreg-A. Aan GS wordt nu gevraagd om een deelplafond van € 2 miljoen aan provinciale 
cofinanciering vast te stellen voor een call voor fieldlabs in Zuid-Holland. 

Naast € 2 miljoen aan provinciale cofinanciering zal ook € 2 miljoen aan Europese middelen 
Europese middelen (EFRO) voor de call beschikbaar worden gesteld. Gedeputeerde Bom-
Lemstra heeft reeds haar akkoord hiervoor gegeven. Hiermee is in totaal € 4 miljoen 
beschikbaar voor fieldlabs in Zuid-Holland. Dit is een openstelling binnen het Kansen voor 
West II programma: prioriteit 1b, doelstelling 1: Valorisatie, het vergroten van het aandeel (met 
name internationaal vermarktbare) innovatieve producten en diensten in de totale omzet bij 
bedrijven (fieldlabs). 

Er zal provinciale cofinanciering worden verleen op grond van de subsidieregeling 
cofinanciering EFRO Zuid-Holland aan: 
Fieldlabs die een bijdrage leveren aan de transitie naar de Next Economy, gekenmerkt door 
digitalisering en verduurzaming van productiesystemen. Hierbij gaat het om de inzet van 
nieuwe technologieën zoals robotisering, 3D printing, big data en sensortechnologie. Ook 
gaat het om fieldlabs die deze technologieën inzetten voor de sterke (groei)sectoren in Zuid-
Holland. Waar met name het MKB samen met kennisinstellingen producten en technologieën 
kan testen en ontwikkelen. Projecten moeten tevens een bijdrage leveren aan de versterking 
van de regionale samenhang en aandacht besteden aan de aansluiting met het onderwijs. 

Het maximale subsidiepercentage voor dit deelplafond is maximaal 25% van de totale 
subsidiabele kosten.

De provincie heeft de Managementautoriteit (MA) Kansen voor West II het mandaat gegeven 
om besluiten te nemen en subsidies te verstrekken aan indieners voor zover het subsidies 
betreft die verband houden met het Kansen voor West II programma 2014-2020 (zie bijlage). 
Via een call (tendervorm) in april 2017 zal de MA de middelen verlenen volgens de 
subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland (zie bijlage). 

Financieel en fiscaal kader:

Totaalbedrag excl. BTW : € 2 miljoen.

Programma : Programma 3 - Ruimte, Wonen en Economie

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

Juridisch kader:
Zoals hierboven aangegeven worden de middelen door de MA EFRO Kansen voor West II 
verstrekt. Bij de Managementautoriteit worden zowel de aanvragen voor EFRO als voor 
provinciale cofinanciering ingediend. GS hebben de MA gemandateerd om ook de 
provinciale cofinanciering te verlenen volgens de Subsidieregeling cofinanciering EFRO 
Zuid-Holland. Bureau Subsidie  van de provincie zal wel de uitbetaling (en bevoorschotting) 
van provinciale cofinanciering van de projecten doen op basis van de 
uitvoeringsovereenkomst die de Managementautoriteit met de penvoerder van het project 
afsluit. 
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Na vaststelling van het deelplafond van € 2 miljoen voor provinciale cofinanciering van 
fieldlabs in Zuid-Holland zal dit gepubliceerd worden in het Provinciaal Blad. De € 2 miljoen
aan Europese middelen (EFRO) zal door de Managementautoriteit Kansen voor West II 
gepubliceerd worden in de Staatscourant. De openstelling zal in overleg met de 
Managementautoriteit 4 tot 6 weken na de publicatie plaatsvinden. 

De tender zal zes weken geopend zijn. Projecten die in deze periode worden ingediend 
worden eerst aan de provincie (bureau EZ en EU/ IA) voorgelegd voor een beleidstoets (past 
een project binnen het beleid) en hierna worden de projecten getoetst door de onafhankelijke 
deskundigencommissie Kansen voor West II. De deskundigen zullen de projecten scoren op 
basis van: passendheid binnen het programma Kansen voor West II, mate van innovativiteit, 
kwaliteit van de business case, kwaliteit van de aanvraag en bijdrage aan duurzame 
ontwikkeling. Op basis van de puntenscore zullen de hoogstscorende voorstellen financiering 
krijgen, totdat er geen middelen meer beschikbaar zijn.

3 Communicatiestrategie

Vier à zes weken na publicatie van het deelplafond in het Provinciaal Blad en de 
Staatscourant zal de call opengesteld worden. Dit zal via onze website worden 
gecommuniceerd en mogelijk in de nieuwsbrief van PZH en Innovation Quarter. Hiernaast 
zal via de fieldlabinfrastructuur, waar nu 15 fieldlabs aan deelnemen, gecommuniceerd 
worden over de call.  
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