Kansen voor West 2014 - 2020
Verzoek tot openstelling en publicatie van deelsubsidieplafonds

Partner

naam

programmadeel
GTI
regionaal

G4-stad
provincie

Zuid-Holland

Prioritaire as van de openstelling(en) *)
1

2
3
4

bedrag openstelling *)

Versterken van onderzoek,
technologische ontwikkeling en
innovatie
Ondersteuning van de omschakeling
naar een koolstofarme economie in
alle sectoren
Bevorderen van werkgelegenheid en
ondersteuning arbeidsmobiliteit
Bevorderen van sociale insluiting en
bestrijding van armoede

840.828

X

datum openstelling

13-mrt-19

CLLD
Totaal

*)

840.828

De verfijning van de openstelling naar doelstelling en / of actielijn invullen in tabel in bijlage.

Afwijkingen van dan wel aanvullende voorwaarden ten opzichte van de beleidsregel
dient u te vermelden in (de tabel) in de bijlage.
Dit geldt tevens voor de van toepassing zijnde vigerende beleidsdocumenten en de
digitale vindplaats hiervan.

versie formulier

Datum

Handtekening
13-2-2019

Felix Netten
Beleidsmedewerker Europese aangelegenheden
Accounthouder Kansen voor West II

IR04032015

Kansen voor West 2014 - 2020
Bijlage bij verzoek tot openstelling en publicatie van deelsubsidieplafonds
Prioritaire As

1

Versterken onderzoek,
technologische ontwikkeling en
innovatie

Bedrag

Doelstelling

1

2

versie formulier

Bedrag

IR04032015

Actielijn

Valorisatie, vergroten
aandeel innovatieve
producten

Vergroten
investeringsvermogen voor
innovatie in MKB sector

Bedrag

1

Samenwerking MKB en
kennis instellingen met als
doel valorisatie

2

Toepassing van nieuwe
kennis
aansluitend bij
eindgebruikers

3

Toeleiding naar kapitaal

4

Financiering voor innovatieve technologische
ontwikkelingen

5

Proof
of
financiering

6

Innovatie financiering

MSP

ling naar een koolstofarme

3

Verkleinen van aandeel
fossiele
brandstoffen
in
totale energieverbruik

4

3

Bevorderen van werkgelegenheid
en ondersteuning arbeidsmobiliteit

5

4

Bevorderen van sociale insluiting
en bestrijding van armoede

6

CLLD

7

Totaal

50% van de totale
subsidiabele kosten
840.828

economie in alle sectoren

Verwijzing
VB

Concept

Ondersteuning van de omschake-

2

Afwijkingen tov beleidsregel
OVG

Verlagen energieverbruik in
de bebouwde omgeving
Arbeidspotentieel, het
verkleinen van de mismatch
op de arbeidsmarkt
Vestigingsklimaat, het vergroten van het aantal hoogwaardige en toegankelijke
bedrijfslocaties
Opzetten van een stedelijke
lokale
ontwikkelings
strategie
840.828

TOELICHTING OP TABEL:
Kolom afwijkingen tov beleidsregel:
Afwijkingen van dan wel aanvullende eisen ten opzichte van de beleidsregel zijn mogelijk ten aanzien van de volgende aspecten:
MSP = Maximaal Subsidie Percentage
Overige = Overige aspecten
In de tabel dient u aan te geven of MSP conform de beleidsregel van toepassing is ('CFBL') dan wel of er afgeweken wordt.
Indien afgeweken wordt dient u dit hieronder toe te lichten.
In de kolom OVG dient u met 'ja' of 'nee' aan te geven of er overige afwijkingen van de beleidsregel van toepassing zijn, indien ja
dan in de ruimte hieronder toelichten.
Toelichting op afwijkingen tov de beleidsregel (MSP, OVG):
Het totale (provinciale, rijkscofinanciering en EFRO middelen samen) subsidiepercentage is maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten.
Openstelling van subsiedieplafond rijkscofinanciering EFRO. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar Vaststelling van subsiedieplafonds rijkscofinanciering EFRO.
Kolom verwijzing vigerend beleid:
In kolom bijlage vigerend beleid naam beleidsdocument en digitale vindplaats vermelden. Tevens een exemplaar van het beleidsdocument als (digitale) bijlage bij dit formulier bijvoegen.

Om te komen tot een CO2 neutrale gebouwde omgeving in 2035, zullen er per jaar
gemiddeld 80.000 woningen moeten worden verduurzaamd. Dit is een complexe
opgave en heeft impact op iedereen. De provincie vindt het belangrijk dat er
draagvlak is voor de toekomstige warmtevoorziening in Zuid-Holland.
De call richt zich op projecten die bijdragen aan de ontwikkeling en uitrol van lokale
warmtenetten voor het verduurzamen van bestaande gebouwen en woningen.

Energieagenda
"Watt Anders" en
Warmteplan
"Anders
Verwarmen"

Overige bijzonderheden bij de openstelling van het deelplafond (bijvoorbeeld aanvullende voorwaarden):

