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Hierbij informeren wij u over een wijziging in de subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-

Holland betreffende de cofinanciering voor Interreg-projecten (Vlaanderen en Twee Zeeën). De

wijziging betreft het vervallen van vereisten aan het project om in aanmerking te komen voor

subsidie. 

 

Bij de vaststelling van de regeling is in de bepaling betreffende de subsidiabele activiteiten de

beperking opgenomen dat de activiteiten betrekking moeten hebben op ‘clean technology’. De

aanleiding daarvoor is geweest dat dat past in het beleid van de provincie Zuid-Holland, dat is

gericht op een slimmere, schonere (duurzamere) en sterke samenleving en economie, en in de

verwachting dat Interregprojecten daar betrekking op zouden hebben. 

 

In de praktijk is gebleken dat subsidieaanvragen die op grond van de Subsidieregeling

cofinanciering EFRO Zuid-Holland betreffende de cofinanciering voor Interreg-projecten

(Vlaanderen en Twee zeeën) worden gedaan, niet uitsluitend betrekking hebben op clean

technology, maar wel bijdragen aan een sterkere Zuid-Hollandse economie. Gedeputeerde

Staten hebben in het Hoofdlijnenakkoord aangegeven het belangrijk te vinden om te streven naar

een flexibele en innovatieve economie. Om dit te bereiken willen ze kennisintensieve sectoren

aantrekken en werkgelegenheid creëren door kennis en innovatie beter te benutten. Veel

activiteiten die hieraan bijdragen vallen nu buiten de subsidieregeling. Ook komt het voor dat

aanvragen inhoudelijk passen binnen het kader van de subsidieregeling maar vanwege het

ontbreken van een Vlaamse partner niet kunnen worden gehonoreerd. 

 

De wijziging betreft daarom het vervallen van de subsidievereisten dat de activiteiten betrekking

moeten hebben op clean technology en dat er een Vlaamse partner in het project moet zitten.

Met deze wijziging komen deze regels, die de mogelijkheden om projecten die bijdragen aan de

Zuid-Hollandse economie te ondersteunen onnodig beperken, te vervallen.  

http://www.zuid-holland.nl
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Daarnaast zijn er ook projectaanvragen binnen andere Interreg programma’s welke bijdragen aan

een sterke Zuid-Hollandse economie maar die nu geen aanspraak kunnen maken op

cofinanciering van de Provincie Zuid-Holland omdat deze programma’s op dit moment niet zijn

opgenomen in de regeling. Om deze projecten toch de mogelijkheid te bieden cofinanciering van

de Provincie Zuid-Holland te ontvangen wordt voorgesteld om de subsidieregeling uit te breiden

voor de programma’s: Interreg  Noord West Europa, Interreg Noord Zee Regio en Interreg

Europa. 

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,
 

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit

  

Bijlagen:

- Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland

 

 


