
Openstellingsprogrammering 2022 Regionaal Utrecht 
 
(Deel)plafonds KvW3: 
1. Voor prioritaire as 1 van het operationeel programma Kansen voor West III 2021-2027: Een 
slimmer Europa door de bevordering van een innovatieve en slimme economische transformatie een 
bedrag van € 5.000.000 bedoeld voor projecten passend binnen specifieke actielijn 1 “Het vergroten 
van het aandeel innovatieve en vermarktbare producten, processsen en diensten” van het 
programmadeel West-Regio die passen binnen het vigerende regionale beleid van de stad Utrecht en 
de Provincie Utrecht. 
 
2. Voor prioritaire as 2 van het operationeel programma Kansen voor West III 2021-2027: Een 
groener, koolstofarm Europa door de bevordering van een schone en eerlijke energietransitie, 
groene en blauwe investeringen, de circulaire economie een bedrag van € 7.000.000 bedoeld voor 
projecten passend binnen specifieke actielijn 2.1.2 “Het bevorderen van energie-efficiëntie in de 
bestaande bouw”, actielijn 2.3.1 “Investeren in slimme systemen en energieopslag”, actielijn 2.4.1 
“Ontwikkelen en opschalen van reeds in pilot en testopstellingen bewezen circulaire toepassingen 
volgens het R-model” of actielijn 2.4.2 “Investeren in materiaal- of productieproces aanpassingen die 
leiden tot een hogere mate van recycling, inclusief herwinning van kostbare grondstoffen” van het 
programmadeel West-Regio die passen binnen het vigerende regionale beleid van de stad Utrecht en 
de Provincie Utrecht. 
 
Overige bepalingen omtrent de verdeling:  

- Voor aanvragen die worden ingediend onder het plafond, als bedoeld onder 1: 
• Bedraagt de minimale projectomvang € 200.000 aan totale subsidiabele kosten; 
• Bedraagt het maximale subsidiebedrag € 1.500.000 mits de vigerende Europese regelgeving 

met betrekking tot staatsteun dit bedrag toestaat. 
• Hier zijn de beschikbare middelen bedoeld voor innovatieve projecten die bijdragen aan 

maatschappelijke opgaven voor een gezond stedelijk leven in de regio Utrecht. In 
aanmerking voor subsidie komen samenwerkingsverbanden waarin tenminste 1 MKB-er 
deelneemt en waarbij de deelname van een kennisinstelling de voorkeur heeft. De middelen 
moeten aantoonbaar bijdragen aan de versterking van het innovatie(vermogen) van het 
MKB. 

• Aanvragen kunnen worden ingediend met ingang van 1 juni 2022 om 10:00 uur tot en met 31 
december 2024 om 17.00 uur. 

 
- Voor aanvragen die worden ingediend onder het plafond, als bedoeld onder 2: 
• Bedraagt de minimale projectomvang € 200.000 aan totale subsidiabele kosten; 
• Bedraagt het maximale subsidiebedrag € 1.500.000 mits de vigerende Europese regelgeving 

met betrekking tot staatsteun dit bedrag toestaat. 
• In aanmerking voor subsidie komen samenwerkingsverbanden waarin tenminste 1 MKB-er 

deelneemt.  
• Met betrekking tot actielijn 2.1.2 geldt dat (in)directe uitstoot van broeikasgassen gemiddeld 

met 30% moeten worden teruggebracht t.o.v. uitstoot ex ante. 
• Ten aanzien van actielijn 2.3.1 komen ook aanvragen gericht op hernieuwbare 

energieconcepten in aanmerking voor subsidie mits deze tevens in belangrijke mate 
bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe energiesystemen. Met betrekking tot deze 



actielijn geldt dat de primaire energievraag tenminste 20% lager dient te zijn dan vereist voor 
bijna-energie neutrale gebouwen.  

• Ten aanzien van de actielijnen 2.4.1 en 2.4.2 komen alleen projecten voor subsidie in 
aanmerking als het project ook in belangrijke mate bijdraagt aan ketenoplossingen. Met 
betrekking tot de actielijn 2.4.2 geldt dat tenminste 50% van het behandelde, gescheiden 
ingezamelde ongevaarlijk afval (qua gewicht) verwerkt dient te worden tot secundaire 
grondstoffen. 

• Aanvragen kunnen worden ingediend met ingang van 1 oktober 2022 om 10:00 uur tot en 
met 31 december 2024 om 17.00 uur. 
 


