
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Uitbreiding EFRO-project Technofonds Flevoland (projectnummer 21F.004). 

Kern mededeling: 

In het kader van het EU-programma Kansen voor West 2007-2013 (KvW I) zag het 
ernaar uit dat aan het einde van de programmaperiode (31 december 2015) een 
bedrag van circa € 1.500.000 aan EFRO-middelen (Europese Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling) zou resteren. Dit kwam met name door vrijval van nog lopende 
projecten en het uiteindelijk niet doorgaan van een aantal projecten. 

Inzet van het college is geweest om deze Europese middelen niet terug te laten 
vloeien naar de Europese Commissie (EC) maar om deze alsnog zo optimaal 
mogelijk in te zetten voor de Flevolandse economie. Echter, projectkosten zijn 
na 31 december 2015 niet meer subsidiabel onder het programma KvW I. Daar
door was het niet meer mogelijk om de EFRO-gelden eind 2015 ten goede te 
laten komen aan lopende en nieuwe projecten. 

De EC maakt een uitzondering voor fondsen. Volgens de regels van de EC kunnen 
fondsleningen- en participaties nog tot uiterlijk 1 juli 2016 worden uitgezet. Dit 
betekent dat voor het optimaal benutten van de resterende EFRO-middelen de 
oplossing gevonden kon worden binnen het enige EFRO-fondsproject, namelijk 
het Technofonds Flevoland. 
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Mededeling: 

Om de resterende EFRO-middelen ad € 1,5 miljoen zo optimaal in te zetten voor 
de Flevolandse economie én terugbetaling aan de EC te voorkomen, heeft het 
college in december 2015 het Technofonds Flevoland verzocht om een aanvul
lende aanvraag in te dienen bij de Management Autoriteit (MA) en het Projectbu
reau Landsdeel-West van het EU-programma 'Kansen voor West 2007-2013'. 
Door de uitbreiding van €1,5 miljoen is het aandelen- en participatiekapitaal van 
het Technofonds Flevoland gestegen van € 5,5 miljoen naar € 7,0 miljoen. 
De AAA heeft inmiddels de aanvullende aanvraag gehonoreerd: 11 januari 2016 
hebben AAA en Technofonds Flevoland een nieuwe uitvoeringsovereenkomst 
ondertekend. 
Het Technofonds Flevoland heeft hierdoor de mogelijkheid om de aanvullende 
EFRO-middelen tot 1 juli 2016 uit te zetten. 
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