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Bijlage

-

De Subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland loopt sinds 2015 voor de cofinanciering

van diverse EFRO programma’s waar Zuid–Holland gebruik van kan maken. Deze regeling is

voor de Europese programmaperiode 2014 t/m 2020. In maart 2015 heeft u 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 het

operationele programma Kansen voor West II. 

 

De regeling is gewijzigd op de volgende punten:

 

A. De eerste wijziging betreft de uitzondering voor cofinanciering voor Prioritaire as 3

’Duurzame groei – milieu en hulpbronnen’ voor Interregprojecten V Vlaanderen-

Nederland. Deze komt te vervallen. 

 

B. De tweede wijziging gaat over de subsidievereisten voor provinciale cofinanciering van

fieldlabs binnen het programma Kansen voor West II.

 

C. De derde wijziging gaat over de subsidievereisten voor provinciale cofinanciering van

innovatieve projecten binnen het programma Kansen voor West II.

 

D. De vierde wijziging gaat over de subsidievereisten voor provinciale cofinanciering van

projecten ‘onder de prioritaire as van omschakeling naar koolstofarme economie’.
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Besluit deelplafonds

Daarnaast heeft ons college drie deelplafonds binnen het operationele programma Kansen voor

West II onder de subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland vastgesteld:

 

- Deelplafond voor 2019 van € 500.000 voor provinciale cofinanciering van fieldlabs onder

de prioritaire as 1 : versterken onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie;

 

- Deelplafond voor 2019 van € 350.000 voor provinciale cofinanciering van innovatieve

projecten onder de prioritaire as 1 : versterken onderzoek, technologische ontwikkeling en

innovatie;

 

- Deelplafond voor 2019 van €  3.223.386 voor provinciale cofinanciering van projecten

onder de prioritaire as 2: omschakeling naar koolstofarme economie, die een bijdrage

leveren aan de ontwikkeling en uitrol van lokale warmtenetten voor het verduurzamen

van de warmtevoorziening van bestaande gebouwen en woningen in Zuid-Holland.

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, plv. voorzitter,

drs. H.M.M. Koek F. Vermeulen

  

 

 


