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Onderwerp

Wijziging Subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland
 

Publiekssamenvatting

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten om een wijziging door te voeren in de

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

projecten (Vlaanderen en Twee Zeëen). Door de wijziging worden er minder eisen gesteld aan

een project om subsidie te kunnen krijgen. De eerste eis die vervalt is dat de activiteiten

betrekking moeten hebben op ‘clean technology’, een technologie die bijdraagt aan een schoner

milieu en/of energiebesparing. Er bleken te weinig projecten te zijn die aan deze eis voldeden. Nu

kan er ook subsidie naar innovatieve projecten gaan die niet aan clean technology gerelateerd

zijn. Dit betekent overigens niet dat  subsidie nu naar milieuvervuilende projecten gaat; de

programma’s voor Interreg Nederland-Vlaanderen en Twee Zeeën kennen andere

programmalijnen die daar op gericht zijn. Daarnaast vervalt de eis dat er een Vlaamse partner

aan het project moet deelnemen. Door deze wijzigingen kunnen meer projecten die bijdragen aan

een sterkere Zuid-Hollandse economie, aanspraak maken op de subsidieregeling. Ook wordt de

subsidieregeling verruimd door de cofinanciering ook beschikbaar te stellen voor de andere drie

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

Europa.
 

Advies

1 . Vast te stellen het Besluit tot wijziging en verruiming van de Subsidieregeling cofinanciering

EFRO Zuid-Holland; 

2. Te bepalen dat het Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-

Holland bekend wordt gemaakt door publicatie in het Provinciaal Blad;

3. Vast te stellen de brief waarmee Provinciale Staten worden geïnformeerd over het Besluit tot

wijziging van de Subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland;

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling

cofinanciering EFRO Zuid-Holland.
 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies

 Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar  L. Prins Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Weekers, JJF digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Bom - Lemstra, AW 

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 28 november 2017 31 december 2017
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Bijlagen
Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland
GS brief - Wijziging Subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland
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1 Toelichting voor het College

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

beperking opgenomen tot de programma’s Interreg Twee Zeeën en Interreg Vlaanderen –

Nederland, dat de activiteiten betrekking moeten hebben op ‘clean technology’ en dat een Vlaamse

partner is opgenomen in het project. 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, zoals vereist op grond van artikel 2.3, niet kunnen worden

gehonoreerd. 

 

Met de wijzigingen die worden doorgevoerd, komen deze regels, die de mogelijkheden om

projecten te ondersteunen die bijdragen aan versterking van de Zuid-Hollandse economie onnodig

beperken, te vervallen.

 

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. 

Financieel en fiscaal kader

Er vindt geen wijziging plaats in de subsidiehoogte. 

 

Juridisch kader

Geen juridische consequenties.

 

2 Proces

 

Het voorstel de financiële aspecten en juridische consequenties zijn intern afgestemd en in overleg

met FJZ tot stand gekomen.

Vervolg:

De wijziging van de subsidieregeling wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad.
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3 Communicatiestrategie

 

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

gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

 


