
Toelichting op procedures en eisen van beoordeling Kansen voor West III 

Voor het beheer en de uitvoering van het Kansen voor West III-programma is de gemeente 
Rotterdam als management autoriteit (MA) door de Europese Commissie aangewezen. Aanvragers 
dienen hun aanvraag digitaal in bij de MA.   

Vervolgens wordt de aanvraag, nadat deze door de MA volledig is bevonden, beoordeeld op beleid, 
inhoud en financiën.  

Beoordeling op beleid 
Vanuit de regio wordt van iedere aanvraag beoordeeld of de aanvraag past binnen het Operationeel 
Programma en binnen het geldende regionaal beleid (in Utrecht is dat de Regionale Economische 
Agenda). In Utrecht wordt daartoe door de provincie onder meer een advies van de ROM 
ingewonnen. Vanuit de regio zal per aanvraag een voorstel-score (tot maximaal 20 punten) aan de 
deskundigencommissie worden gedaan ten aanzien van het criterium ‘de mate waarin de aanvraag 
past binnen de doelstellingen van het Operationeel Programma’ (zie hieronder inhoudelijke 
beoordeling). De deskundigencommissie kan alleen gefundeerd van dit advies afwijken.  

Inhoudelijke beoordeling 
Als een project voldoende past binnen het Operationeel Programma en het regionaal beleid zal een 
inhoudelijke beoordeling plaatsvinden.  Alle projectaanvragen worden inhoudelijk beoordeeld door 
een (voor heel regio West aangewezen) onafhankelijke deskundigencommissie op de volgende 
criteria: 
a) de mate waarin de aanvraag past binnen de doelstellingen van het Operationeel Programma;
b) de mate van innovativiteit;
c) de kwaliteit van de businesscase;
d) de kwaliteit van de aanvraag;
e) de mate waarin de aanvraag bijdraagt aan duurzame ontwikkeling.

De deskundigen uit de deskundigencommissie zijn vertegenwoordigers vanuit kennisinstellingen (4), 
bedrijfsleven (4) en overheid (2). Alle personen zijn breed georiënteerd op het thema innovatie met 
specialistische kennis op het gebied van één of meer topsectoren. Tenminste vier personen zijn 
tevens inzetbaar op het thema Klimaat. 

Om projectondersteuning te kunnen ontvangen, dienen aanvragen inhoudelijk bezien: 
• minimaal 70 punten (van de maximaal 100 punten te verkrijgen) te behalen én
• dient de score per criterium minimaal 50% te zijn van het maximaal te behalen punten voor dat
criterium. Hiermee wordt bereikt dat alleen kwalitatief goede projecten worden ondersteund.

Technisch financiële beoordeling 
Door de MA zal vervolgens bij een inhoudelijke score van meer dan 70 punten een financiële 
beoordeling plaatsvinden, waarbij ook een controle plaatsvindt of de aanvraag voldoet aan de 
Europese regelgeving (met name staatssteun).  


