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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-749168436 DOS-2020-
0006178

Onderwerp

Vaststellen wijziging en openstelling Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-

Holland 2020

 
Advies

1 . Vast te stellen het wijzigingsbesluit van de Subsidieregeling regionale netwerken voor

innovatie Zuid-Holland 2020.

2. Vast te stellen het openstellingsbesluit voor de vaststelling aanvraagperiode en aanwijzing

beleidsthema’s voor de Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland

2020.

3. Te bepalen dat het wijzigingsbesluit en het openstellingsbesluit voor de Subsidieregeling

regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland gepubliceerd worden in het Provinciaal

Blad.

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het wijzigingsbesluit en het openstellingsbesluit

voor de Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
1 . Wijzigingsbesluit Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland 2020
2. Openstellingsbesluit Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland

2020

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 8 september 2020 30 september 2020
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1 Toelichting voor het College

 

Innovatieve netwerken zijn een belangrijke schakel in het Zuid-Hollandse innovatie-ecosysteem.

Met de Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland wil de provincie het

organiserend vermogen van deze innovatieve economische clusters en hun onderlinge

verbondenheid versterken teneinde de innovatiekracht van het innovatie-ecosysteem te

vergroten, kennisdisseminatie en – valorisatie te stimuleren, samenwerking tussen overheden,

kennisinstellingen en bedrijven te versterken en kennis voor de provinciale opgaves

(energietransitie, cybersecurity e.d.) te ontsluiten en centreren.

 

Ten behoeve van de Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland is in de

Begroting 2020 binnen programma 4 ‘Concurrerend Zuid-Holland’ bij doel 4.1. in totaal

€ 1 .500.000 beschikbaar gesteld.

 

De subsidieregeling is populair en kent traditioneel een overvraag. Ook voor dit jaar wordt een

grote overvraag verwacht. Daarom wordt een inhoudelijke aanpassing van de subsidieregeling ter

besluitvorming aan Gedeputeerde Staten voorgelegd. Deze wijzigingen betreffen 1 ) een prioritaire

thematische openstelling, 2) verlaging van het maximaal aan te vragen bedrag en 3) een

openstellingsbesluit. Met deze wijziging wordt de Subsidieregeling verder aangescherpt. Doel van

de wijziging is om de voor de regeling beschikbare middelen effectiever in te zetten en om meer

aanvragen te kunnen honoreren. 

 

1) Prioritaire thematische openstelling: Gedeputeerde Staten worden gevraagd vanaf 2020

voor iedere openstellingsperiode van deze subsidieregeling jaarlijks één of meerdere

beleidsthema’s aan te wijzen die prioriteit krijgen. Aanvragen die vallen binnen deze

beleidsthema’s krijgen voorrang bij de verdeling van het beschikbare budget, indien

verlening van subsidie voor gelijktijdig binnengekomen subsidieaanvragen zou leiden tot

overschrijding van het subsidieplafond. Met deze wijziging wordt Gedeputeerde Staten in

staat gesteld de voor de regeling bestemde middelen effectiever en gerichter te

besteden. Met de huidige first come, first serve-mechaniek waar de huidige regeling op is

gebaseerd, is dat niet mogelijk. Voor 2020 worden als beleidsthema’s voorgesteld High

Tech Systems & Materials (HTSM): Aerospace en Haven Industrieel Complex in transitie

2) Verlaging van het maximaal aan te vragen bedrag: Voorstel is om de maximale subsidie

te verlagen van € 500.000 naar € 400.000. Dit stelt Gedeputeerde Staten in staat om

jaarlijks meer aanvragen te honoreren. 

3) Openstellingsbesluit: in het openstellingsbesluit wordt het tijdvak waarin aanvragen in

behandeling worden genomen vastgesteld. Ook worden hierin de prioritaire

beleidsthema’s aangewezen. Voorstel voor 2020 is om de regeling te openen van

1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excusief BTW : € 1 .500.000,00

Programma   : Programma 4 - Concurrerend Zuid-Holland

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

Op grond van Artikel 3, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 zijn

Gedeputeerde Staten bevoegd om de subsidieregeling vast te stellen en te wijzigen. 

 

Het besluit treedt in werking na bekendmaking in het Provinciaal Blad. De bekendmaking vindt

plaats na vaststelling van het wijzigingsbesluit en het openstellingsbesluit 2020 door

Gedeputeerde Staten

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Regionale innovatieve netwerken zijn essentieel voor het signaleren en verkennen van

mogelijkheden om nieuwe producten, processen en diensten (innovaties) te ontwikkelen. Door

krachten te bundelen wordt het organiserend vermogen van de sector versterkt.  Overwegende

dat het van belang is om innovatieve regionale netwerken bestaande uit innovatieve bedrijven en

waar relevant ook kennisinstellingen en overheden te ondersteunen, is in 2015 de

Subsidieregeling Regionale Netwerken Topsectoren vastgesteld. 

 

Na evaluatie van de Subsidieregeling Regionale Netwerken Topsectoren is bepaald dat het

beleidskader uitgebreid diende te worden en de regeling verder verscherpt moest worden. In

2018 is daarom als opvolger de Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland

vastgesteld.

 

Interesse in deze verscherpte subsidieregeling was dermate hoog dat Provinciale Staten in 2019

heeft besloten om het toenmalige subsidieplafond van € 1 miljoen te verhogen naar € 2,5 miljoen.

Hiermee is toen in 6 netwerken geïnvesteerd. Ook in 2020 worden weer meer aanvragen

voorzien dan gehonoreerd kunnen worden.

 

3 Proces

Bij de begroting 2020 heeft Provinciale Staten een subsidieplafond voor 2020 voor de

Subsidieregeling Regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland van € 1 .500.000 vastgesteld.

Om deze middelen beschikbaar te maken voor aanvragen dient een openstellingsbesluit te

worden genomen. Ook is een verdere verscherping van de regeling opportuun. Het

openstellingsbesluit en het wijzigingsbesluit worden hierbij ter besluitvorming aan Gedeputeerde

Staten voorgelegd.

 

Na besluitvorming door Gedeputeerde Staten zal het besluit tot wijziging van de subsidieregeling

en openstelling in het Provinciaal Blad worden gepubliceerd. Openstelling van de regeling zal

gebeuren op 1 oktober 2020 om 09:00. Het aanvraagtijdvak zal sluiten op 31 oktober 2020 om

17:00.

 

 

De subsidieregeling wordt elke 2 jaar geëvalueerd, daarmee worden ook de in dit voorstel

voorgestelde wijzigingen in de toekomst nauwlettend gevolgd.
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4 Participatie

 

Voor de subsidieregeling is participatie van belang. Zo zorgen we voor betrokkenheid, draagvlak

én subsidieaanvragen die goed aansluiten bij onze opgaves. Daarom is er doorlopend contact

met de netwerken zelf en met verscheidene partners die betrokken zijn bij de netwerkorganisaties

(o.a. gemeentes, clusterorganisaties, fieldlabs, campussen). Uit deze contacten wordt

waardevolle informatie gehaald en gebracht. Zo wordt in kaart gebracht wat de behoefte van de

aanvragers is en welke initiatieven er leven. Ook wordt informatie gedeeld over de

subsidieregeling en bijbehorende aanvraagprocessen. In het kader van het besluit dat hierbij aan

Gedeputeerde Staten wordt voorgelegd, zal ook contact worden gezocht met de verschillende

aanvragers om hen op de hoogte te brengen van de wijziging en het tijdvak van openstelling.

 

5 Communicatiestrategie

 

De aangepaste subsidieregeling en de openstelling worden na vaststelling en besluitvorming

bekendgemaakt door publicatie in het Provinciaal Blad. Momenteel wordt gekeken naar passende

communicatie, om aandacht te vragen voor deze aangepaste subsidieregeling en de openstelling.

Naar verwachting zal het op onze social media kanalen worden gedeeld en een nieuwsbericht op

de website.

 


