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Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam, handelend in 

hoedanigheid van Managementautoriteit van het Operationeel Programma West Nederland 2014-

2020,  

maakt binnen de totaal voor de uitvoering van het Operationeel Programma EFRO 2014 – 2020  

West-Nederland voor projecten beschikbare EFRO-bijdrage van € 182.253.175  de volgende 

subsidieplafonds bekend:  

1. Voor prioritaire as 1 van het operationeel programma Kansen voor West II 2014-2020: 

Versterken van Onderzoek. Technologische Ontwikkeling en Innovatie een bedrag van  € x 

bedoeld voor projecten binnen het regionale programmadeel van de gemeente Amsterdam 

en passend binnen het vigerende regionale beleid. 

2. Voor prioritaire as 1 van het operationeel programma Kansen voor West II 2014-2020: 

Versterken van Onderzoek. Technologische Ontwikkeling en Innovatie een bedrag van  € x 

bedoeld voor projecten binnen het regionale programmadeel van Noord-Holland en passend 

binnen het vigerende regionale beleid. 

3. Voor prioritaire as 1 van het operationeel programma Kansen voor West II 2014-2020: 

Versterken van Onderzoek. Technologische Ontwikkeling en Innovatie een bedrag van  € x 

bedoeld voor projecten binnen het GTI-programmadeel van de gemeente Amsterdam en 

passend binnen het vigerende lokale beleid. 

 

 

Deze plafonds zijn een afgeleide van het komen tot een economisch evenwichtig programma en 

conform het besluit van het Comité van Toezicht.  

Subsidies worden verdeeld op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, met inachtneming 

van de Uitvoeringsregeling EFRO, de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 West 

Nederland, en – in afwijking en/of aanvulling van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 

2014-2020 West Nederland – het volgende: 

-  Voor aanvragen die worden ingediend onder het plafond, als bedoeld onder 2: 

o  Is artikel x van de Beleidsregel niet van toepassing: 

o Wordt percentage x als bedoeld in artikel y van de Beleidsregel vervangen door 

percentage z 

- Etc 

 

Aanvragen kunnen worden ingediend met ingang van de dag na de dag waarop het besluit tot 

vaststelling van het deelplafond in de Staatscourant is gepubliceerd. 

 

Toelichting: 



Totaalplafond en deelplafonds 

Bij de eerste deelplafondpublicatie onderstaande passage: 

Het totale EFRO-subsidieplafond voor de uitvoering van projecten in het kader van het Operationeel 

Programma EFRO 2014-2020 West Nederland bedraagt € 182.253.175.   

Bij opvolgende deelplafondpublicaties ipv bovenstaande passage onderstaande passage: 

Op [datum] is het totale EFRO-subsidieplafond voor de uitvoering van projecten in het kader van het 

Operationeel Programma EFRO 2014-2020 West-Nederland bekend gemaakt. Daarbij is aangegeven 

dat deelplafonds gefaseerd vastgesteld en bekend gemaakt zouden worden. Dit is één van die 

deelplafonds. 

 

Het totaalplafond valt uiteen in programmadelen, waarvoor deelplafonds gelden. Er zijn 

programmadelen voor de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland Utrecht en Flevoland en de steden 

Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Utrecht. Het is toegestaan dat (een deel van) het beschikbare, 

maximale subsidiebedrag wordt aangewend voor projecten die van belang zijn voor een provincie of 

stad, maar die niet (primair) op het grondgebied van die provincie of stad worden uitgevoerd. Zo zijn 

er projecten denkbaar die van belang zijn voor meerdere provincies of steden, of projecten die alleen 

van belang zijn voor de desbetreffende provincie of stad, maar waarvan de uitvoering zich niet 

primair op het grondgebied van die provincie of stad afspeelt. Dergelijke projecten kunnen dan toch 

worden gesubsidieerd ten laste van het deelplafond  van de provincie of de stad voor wie het project 

relevant is. Vereist blijft wel dat het project in het Landsdeel West wordt uitgevoerd.  

Of een project past in het programmadeel van de desbetreffende provincie of stad, wordt 

beoordeeld aan de hand van diens vigerende regionale en lokale beleid. Indien het project niet past 

binnen dit beleid wordt de subsidieaanvraag afgewezen. 

De aanvrager geeft in zijn aanvraag aan onder welk plafond (programmadeel) hij subsidie aanvraagt. 

Het is (vervolgens)  aan de Managementautoriteit om, in overleg met de Provincies en Gemeenten in 

het Landsdeel West, te bepalen ten laste van welk plafond of welke plafonds het project waarvoor 

subsidie is aangevraagd wordt gefinancierd. 

De deelplafonds worden gefaseerd vastgesteld en bekend gemaakt. Conform de Beleidsregel 

Operationeel Programma EFRO 2014-2020 West Nederland kunnen aanvragen met betrekking tot 

een deelplafond pas worden ingediend met ingang van de dag na de dag waarop het besluit tot 

vaststelling van het deelplafond in de Staatscourant is gepubliceerd.  

 

Bijzondere eisen per subsidieplafond 

In Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 West Nederland is bepaald dat de 

Managementautoriteit gelijktijdig met het vaststellen en bekend maken van een subsidieplafond kan 

bepalen dat van hetgeen in Beleidsregel is opgenomen wordt afgeweken, en/of dat er voor 

aanvragen die worden ingediend onder het desbetreffende subsidieplafond aanvullende eisen 



gelden. Dat is in het onderhavige besluit gebeurd. De eisen hangen samen met de wens van de 

Managementautoriteit om [aanvullen].  


