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Hoe komen de bedragen in dit stuk precies tot stand?

Tekst in de brief: Het beschikbare budget voor West wordt volgens de
verdelingscriteria van de EC verdeeld tussen de partners minus Flevoland.
Omdat Flevoland vanuit de EC is bestempeld als een transitieregio zal
Flevoland een vast bedrag ontvangen, berekend volgens de
berekeningsmethode voor transitieregio's. Het resterende bedrag wordt
verdeeld volgens de Europese berekeningsmethode voor Meer Ontwikkelde
Regio’s onder Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en de G4.
Dit houdt in dat met het vaststellen van het Operationeel Programma door de
Europese Commissie de provincie Utrecht voor de programmaperiode 20212027 (in de praktijk 2022-2029) de beschikking (= tevens
inspanningsverplichting) krijgt over € 16.238.249, onderverdeeld in €
11.366.774 voor innovatie en € 4.871.475 voor klimaat om in te zetten ten bate
van projecten en programma’s in de Utrechtse regio. Deze gelden worden niet
gestort op de rekening van de provincie, maar worden door de MA beheerd en
op basis van declaraties door de Europese Commissie aan de MA uitgekeerd.
Daarnaast zal een Rijkscofinanciering van € 3.243.204 beschikbaar komen voor
de provincie Utrecht.
Uitvoeringskosten
In het kader van de uitvoeringskosten van het Kansen voor West III programma
dient door iedere partner wel een bijdrage van 50% in de Technische Bijstand te
worden betaald. Voor provincie Utrecht zal dit voor de gehele periode in totaal €
588.231 bedragen. Dekking voor deze uitvoeringskosten (verdeeld over 5 jaar)
zal gevonden worden door reallocatie van budgetten binnen beleidsdoel 8.3
"Bedrijven en (kennis)instellingen zijn innovatief sterk" en eventueel in overleg
met programma's klimaatadaptatie en energietransitie gezien de doelstellingen
die hiermee gerealiseerd kunnen worden.
Nadere toelichting:
De Europese Commissie heeft de Europese berekeningsmethode voor Meer
Ontwikkelde Regio’s (MOR) toegepast om de gelden onder de landenpartners
te verdelen.
De Europese berekeningsmethode voor Meer Ontwikkelde Regio’s (MOR) is
gebaseerd op de volgende driejarige gemiddelden:
1) BNP 2015-2017
2) Aantallen inwoners 2015-2017
3) Werkloosheid 2016-2018
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4) Arbeidsmarktparticipatie 2016-2018
5) Hoger opgeleiden 2016-2018
6) Vroegtijdige schoolverlaters 2016-2018
7) Extreem dunbevolkheid 2016-2018
De berekeningsmethodiek is opgenomen in bijlage XXV van de
VERORDENING (EU) 2021/1060 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE
RAAD van 24 juni 2021 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus,
het Cohesiefonds, het Fonds voor een rechtvaardige transitie en het Europees
Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur en de financiële regels
voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel, migratie en integratie, het Fonds
voor interne veiligheid en het Instrument voor financiële steun voor grensbeheer
en visumbeleid: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32021R1060&from=EN
Deze methodiek is ook toegepast door het Rijk voor de bepaling van de
nationale enveloppen voor de vier landsdelen. Op basis hiervan ontvangt West
41% van de toekenning aan Nederland. Vervolgens is binnen West ook deze
methode toegepast om de budgetten te kunnen verdelen onder de vier
provincies. Op basis hiervan ontvangt de regio Utrecht (PU + SU) 16,45% van
het totale bedrag van West (minus aandeel Flevoland en minus technische
bijstand). De afspraak tussen de partners binnen West is verder dat de G4
gezamenlijk in totaal 25% van het totale budget krijgen voor een stedelijk
programma. Het gemiddelde aantal inwoners in de periode 2015-2017 van de
stad Utrecht betrof 14,60% van het gemiddeld aantal inwoners in West. Op
basis daarvan ontvangt de stad Utrecht € 6.471.255 voor de uitvoering van het
stedelijk programma. Daarnaast ontvangt de gemeente ook € 6.471.255 om in
samenspraak met de provincie regionaal in te zetten. Daarmee heeft de stad
Utrecht een inspanningsverplichting van 7,3 % van het totale bedrag van West
en de provincie Utrecht 9,15%. Die 9,15% komt overeen met € 16.238.249.
Voor de Technische Bijstand wordt 3,5% van de totale West budget gerekend.
De Technische bijstand die we als provincie moeten betalen is in verhouding
met de € 16 M die we ter beschikking krijgen.
Verdeling over de prioriteiten
Vanuit de EC is opgelegd dat door de meer ontwikkelde regio’s (zoals West)
tenminste 30% van de middelen aan klimaat moet worden besteed en tenminste
85% van de middelen aan prioriteit 1 (innovatie) en prioriteit 2 (klimaat) samen.
In West hebben we ervoor gekozen programmabreed 30% voor prioriteit
Klimaat aan te houden, waarbij er rekening is gehouden dat er ook binnen de
prioriteit Innovatie en binnen de stedelijk programma’s een aantal initiatieven op
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het gebied van klimaat kunnen worden ondersteund.
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Wat gaan we concreet doen met deze middelen? Welke
projecten liggen hieronder?

Overigens hebben we pas zekerheid over de exacte bedragen na beschikking
van de Europese Commissie (naar verwachting pas april 2022).
Op voorhand weten we niet welke initiatieven en projecten zullen gaan indienen
bij Kansen voor West 3. Dit kunnen echter alleen maar initiatieven zijn die
passen binnen de Regionale Economische Agenda van de regio Utrecht.
Mogelijke initiatieven prioriteit Innovatie:
•
projectsubsidies voor consortia die oplossingen voor
maatschappelijke opgaven nastreven;
•
projecten gericht op innovaties op gebied van digitalisering, health,
energiesystemen;
•
mogelijk toeleiding naar kapitaal via PoC- of participatiefonds van
de ROM.
Mogelijke initiatieven prioriteit Klimaat:
•
demonstratieprojecten met innovatieve oplossingen of
verduurzaming van bestaande bouw
•
pilotprojecten of opschaling gebruik nieuwe duurzame
energiebronnen;
•
innovatieve ideeën en nieuwe technologieën voor de uitwisseling
en management van energievraag en aanbod;
•
projecten gericht op doorontwikkeling circulaire toepassingen in de
productieketens of ontwikkeling van duurzamere grondstoffen.
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