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*1880056*
Onderwerp

Provinciale Staten

Vaststellen eerste wijziging Verordening cofinanciering Europese EFROprogramma's Flevoland 2014-2020

25 mei 2016
Agendapunt

Gedeputeerde Staten stellen voor
1.

2.

Beslispunten

Lelystad

1. De eerste wijziging Verordening cofinanciering Europese EFROprogramma's Flevoland 2014-2020 vast te stellen;
2. Gedeputeerde Staten te mandateren wijzigingen van technische aard
door te voeren.

14. maart 2016

Doelstelling programmabegroting

Inlichtingen

Flevoland benut de mogelijkheden van Europese structuurfondsen (8.1.5).

mr. G. De Jong-van Nooten

3. Eerdere behandeling
Op 1 juli 2015 hebben uw Staten de Verordening Europese EFRO-programma's
Flevoland 2014-2020 vastgesteld om subsidie voor cofinanciering op rechtmatige wijze te verstrekken.

Registratienummer

1880056

Afdeling/Bureau

GE
Portefeuillehouder

4.

Bevoegdheden PS en doel behandeling

Provinciale Staten zijn op grond van artikel 143 juncto artikel 145 Provincie
wet bevoegd om provinciale verordeningen en wijzigingen in deze verordeningen vast te stellen.

Appelman, J.N.J.
----------------------------Routing
Commissie Economie:

5.

Verdere behandeling PS

13 april 2016

N.v.t.
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6.

Korte toelichting op voorstel

Bijna één jaar na openstelling van het Europese programma ‘Operationeel
Programma Kansen voor West 2014-2020’ (OP West) leert de ervaring ons dat
het buitengebied (i.c. private partijen, kennisinstellingen en onderzoeksbureaus) het Steunpunt Flevoland goed weet te vinden voor het indienen van
een aanvraag. Naast een bijdrage in het kader van het OP West (KvWbijdrage), die gemaximeerd is op 40%, kunnen aanvragers aanvullend een
beroep doen op provinciale cofinanciering op grond van de ‘Verordening cofinanciering EFRO-programma's Flevoland 2014-2020’. De verordening voorziet niet in een bovengrens ten aanzien van de hoogte van de provinciale cofinanciering waardoor potentiële aanvragers ongelimiteerd een beroep kunnen doen op provinciale cofinanciering. Bij nader inzien lijkt het verstandig
om hieraan nadere grenzen te stellen teneinde de doelstellingen van de
economische structuurversterking van Flevoland zoveel en breed mogelijk te
realiseren en de provinciale cofinanciering zo efficiënt mogelijk in te zetten.
De wijzigingen betreffen het volgende:
− een aanvraag kan alleen in aanmerking komen voor aanvullende provinciale cofinanciering indien sprake is van een majeur samenwerkingsproject
van ten minste drie Flevolandse private partijen en minimaal één kennisinstelling;
− de projecteffecten moeten structureel neerdalen binnen de provincie
Flevoland en een aantoonbaar structureel effect hebben op de economische structuurversterking van Flevoland (o.a. werkgelegenheid, economische groei, omzet, spin-offs);
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−
−

een aanvrager, niet zijnde een kennisinstelling, kan maar één maal voor cofinanciering in
aanmerking komen o.g.v. deze verordening;
de provinciale cofinancieringsbijdrage bedraagt minimaal € 200.000 en maximaal 20% van de
totale subsidiabele kosten (TSK) tot een maximum van € 500.000 (m.a.w. alleen projecten
waarvan de TSK minimaal € 1,0 miljoen bedragen komen in aanmerking voor provinciale cofinanciering).

Daarnaast dient een aantal technische aanpassingen doorgevoerd te worden (i.c. begripsbeschrijvingen).
7.

Beoogd effect

Rechtmatige verstrekking subsidie voor cofinanciering.
Optimale realisatie van de economische structuurversterking van Flevoland.
Efficiënte inzet van de beschikbare provinciale cofinanciering.
8.

Argumenten

1.1 Wijzigingen noodzakelijk
Om tot een evenwichtige uitvoering van het programma te komen is het noodzakelijk enige wijzigingen door te voeren.
2.1 Mandatering GS bevordert versnelling besluitvormingsproces
Om bij wijzigingen van technische aard het besluitvormingsproces te versnellen verdient het de
voorkeur om over te gaan tot mandatering aan GS.
9.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.
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