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BIJLAGEN 1. Openstellingsprogrammering 2023 

2. Toelichting op procedures en eisen van beoordeling KvW3 

Geachte dames en heren, 

Essentie / samenvatting: 

Om gebruik te kunnen maken van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) werken de provincies 

Noord-Holland. Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht en de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht 

sinds 2006 samen in het samenwerkingsverband Kansen voor West (KvW). Het Kansen voor West III-programma 

is gestart op 1 juni 2022. In samenwerking met de regio is voor 2023 een openstellingsstrategie voor Utrecht 

opgesteld. De programmering betreft een specifieke openstelling op de prioriteit Innovatie per 15 april 2023 van  

€ 5,7 miljoen voor het versterken van regionale economische ecosystemen. Voor het najaar van 2023 is een 

aanvulling van het fondsvermogen van het Proof Of Concept-fonds en het Participatiefonds van de ROM Region 

Utrecht en het Health Seed Fund van UMC Utrecht Holdings vanuit KvW voorzien.  

Inleiding: 

Het EFRO is bedoeld om de belangrijkste economische onevenwichtigheden tussen de Europese regio's terug te 

dringen. Voor een meer ontwikkelde regio als Nederland richt het fonds zich op het versterken van de regionale 

concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid.  

In 2022 hebben provincie en stad Utrecht afgesproken in principe het regionale budget gezamenlijk in te zetten 

gezien de relatief beperkte beschikbare budgetten en dezelfde beleidsdoelen. Daarmee is voor de regio Utrecht het 

volgende budget beschikbaar voor de periode 2021-2027: 

Beschikbaar budget Innovatie regionaal 

PU (EFRO) GU (EFRO) Rijkscofinanciering Totaal  

€ 11.366.775 € 4.535.434 € 3.809.449 € 19.711.658 
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Beschikbaar budget Klimaat regionaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PU (EFRO) GU (EFRO) Rijkscofinanciering Totaal  

€ 4.871.475 € 1.943.757 € 1.632.621 € 8.447.853 

Deze budgetten verlopen niet via de provinciale begroting. Deze Europese gelden worden beheerd door de 

Management Autoriteit van Kansen voor West: de gemeente Rotterdam. 

Terugblik 2022 Kansen voor West III 

Op 1 juni 2022 is het Kansen voor West III programma van start gegaan met de eerste Utrechtse openstellingen. 

Brede innovatie-openstelling juni 2022 

Conform de openstellingsprogrammering voor het jaar 2022 is op 1 juni 2022 een brede innovatie-openstelling van 

kracht gegaan. Het betrof een openstelling van € 4 miljoen voor innovatieve samenwerkingsprojecten die bijdragen 

aan de doelen van de Regionale Economische Agenda. Anno eind februari 2023 hebben vier projecten (allen Life 

Science & Health-projecten) een toekenning ontvangen en zijn er recent twee aanvragen ingediend (ook beiden 

Life Science & Health-projecten) die nog inhoudelijk moeten worden beoordeeld. De verwachting is dat hiermee op 

korte termijn het subsidieplafond wordt bereikt.  

Klimaat-openstelling oktober 2022 

Op 15 oktober 2022 is de geplande Klimaat-openstelling van € 7 miljoen opengesteld. Deze openstelling richt zich 

op het bevorderen van de energie-efficiëntie in de bebouwde omgeving, de ontwikkeling van slimme 

energiesystemen, grids en opslag en op het bevorderen van de transitie naar een circulaire economie. Tot op 

heden is van dat budget één circulair project toegekend en is er nog ca. € 6,3 miljoen beschikbaar. Naar 

verwachting zal dit budget, gezien de getoonde interesse vanuit de markt, ruim voor de einddatum van de 

openstelling, zijnde 31 december 2024, zijn weggezet.  

Openstellingsprogrammering 2023 

Voor 2023 zijn wederom twee Utrechtse openstellingen voorzien. 

1) Openstelling voor het versterken van de regionale ecosystemen 

De regio heeft in 2022 aangegeven een sterke voorkeur te hebben om bij een volgende innovatie-openstelling 

gerichter op de regionale economische ecosystemen (o.m. Health en Life Sciences, Digital Media en Earth Valley) 

aan te haken. Daarom is voor 2023 gekeken naar de belangrijkste ecosystemen die vanuit de Regionale 

Ontwikkelings Maatschappij (ROM), in samenspraak met partners uit de regio, zijn geïdentificeerd om verder te 

ontwikkelen en die in belangrijke mate bijdragen aan een economisch sterke regio en aan gezond stedelijk leven 

voor iedereen. Deze ecosystemen staan dan ook centraal in de ‘Ecosysteem-openstelling’ die per 15 april 2023 

wordt opengesteld met een subsidieplafond van € 5,7 miljoen. Het doel van deze openstelling is tweeledig: 

1. Het versterken van de ontwikkeling van regionale economische ecosystemen, waarbij in een proeftuin/ 

fieldlab omgeving concrete oplossingen voor maatschappelijke opgaven worden ontwikkeld; 

2. De valorisatie en opschaling van innovatieve en vermarktbare producten, processen en diensten, die 

leiden tot concrete oplossingen voor een maatschappelijk opgave binnen Gezonde mensen (Life Sciences 

& Health), Gezonde Leefomgeving (Earth) en Media &Gaming.  

Binnen Gezonde mensen, Gezonde Leefomgeving en Media & Gaming zijn specifieke thema’s benoemd die 

aansluiten op de door de ROM aangemerkte verder te ontwikkelen ecosystemen. In bijlage 1 is de uitgebreide 

openstellingstekst opgenomen. 

Bij het formuleren van deze specifieke openstelling voor het versterken van de regionale ecosystemen zijn partners 

uit de regio (onder andere ROM, Amersfoort, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht) betrokken om zo draagvlak 

te krijgen binnen de regio. Ook is in samenwerking met de ROM een bedrijventafel georganiseerd om in de praktijk 

te proeven of de openstelling aansluit bij de behoeften bij ondernemers en partners uit de ecosystemen. 
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2) Openstelling vergroting investeringsvermogen 

Voor het najaar (oktober 2023) is een openstelling voorzien voor aanvulling van het POC-fonds en Participatiefond 

van de ROM en het Health Seed Fund van Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht Holdings. Hiervoor is een 

bedrag van € 7 miljoen gereserveerd. Vanuit het Kansen voor West II-programma hebben deze fondsen eerder een 

bijdrage ontvangen. Het huidige fondsvermogen van deze fondsen is nog voldoende om het jaar 2023 voort te 

kunnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In bijlage 2 is een toelichting gegeven op de procedures en eisen van beoordeling die gehanteerd worden in 

Kansen voor West III.  

Toekomstige openstellingen 

Prioriteit Innovatie 

Ten aanzien van de prioriteit Innovatie is nog ca. € 3 miljoen beschikbaar. Vanuit de regio is er nog een wens om 

vanuit het Kansen voor West III-programma specifiek voor Utrecht één of meerdere voucherregelingen op te zetten 

vanuit de actielijn ‘Versnellen van de implementatie van innovaties’. Deze mogelijkheid zal in 2023 nader 

onderzocht worden.  

Prioriteit Klimaat 

Ten aanzien van de prioriteit Klimaat is nog een restant van € 1,45 miljoen voor Klimaat achter de hand gehouden 

dat op een later tijdstip (tot in 2025) kan worden ingezet. 

Vervolgprocedure / voortgang: 

De Management Autoriteit (MA) van KvW, de gemeente Rotterdam, verzorgt de publicaties van de openstellingen 

van de partners. Voor de openstelling gericht op het versterken van de Utrechtse ecosystemen zal gerichte 

communicatie (waaronder een toelichtingsbijeenkomst voor alle mogelijke geïnteresseerden) worden opgezet in 

samenwerking met de MA, gemeente Utrecht en de ROM. 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

Voorzitter, Secretaris, 

mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
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