
Wijzigingen Verordening cofinanciering Europese EFRO-programma’s Flevoland 2014-2020 
 
 
Artikel lid was wordt 
1  - Toevoegen na b:  

c. Kansen voor West-bijdrage (KvW-bijdrage): 
bijdrage in het kader van het OP Kansen voor West; 

1  door toevoeging nieuw lid Lid c.d.e.f.g.h. veranderen in d.e.f.g.h.i. 
1 Omgenummerd 

lid d naar e 
Operationeel Programma Kansen 
voor Flevoland 2014-2020 

Uitvoeringsdocument Kansen voor Flevoland 2014-
2020 

4 1 … voor de verstrekking van een 
EFRO-subsidie. 

… voor de verstrekking van een KvW-bijdrage. 

4  - Toevoegen na lid 2: 
3. Voorwaarde voor subsidieverstrekking voor het in 
artikel 2  van deze uitvoeringsregeling onder a 
genoemde programma is dat er sprake moet zijn 
van een majeur samenwerkingsproject van 
tenminste drie Flevolandse private partijen en 
minimaal één kennisinstelling, waarvan de effecten 
structureel positieve invloed  hebben op de 
economische structuurversterking van Flevoland. 

4  - 4. De subsidie bedraagt voor het in artikel 2 van 
deze uitvoeringsregeling onder a genoemde 
programma minimaal € 200.000 en maximaal 20% 
van de totale subsidiabele kosten tot een maximum 
van € 500.000 (met andere woorden alleen 
projecten waarvan de totale subsidiabele kosten 
minimaal € 1.000.000 bedragen komen in 
aanmerking voor een provinciale subsidie). 

4  - 5. Een aanvrager, niet zijnde een kennisinstelling, 
die in het kader van het in artikel 2 van deze 
uitvoeringsregeling onder a genoemde programma 
een verzoek doet voor een KvW-bijdrage, kan op 
grond van deze verordening maar één maal voor 
cofinanciering in aanmerking komen. 

5  De regels voor het verkrijgen 
van EFRO-subsidie in het kader 
van het Operationeel 
Programma Kansen voor West 
2014-2020 en het Operationeel 
Programma INTERREG V A 
Deutschland – Nederland 2014-
2020 … 
 

De regels voor het verkrijgen van een KvW-bijdrage 
in het kader van het Operationeel Programma 
Kansen voor West 2014-2020 en het verkrijgen van 
een EFRO-subsidie in het kader van het 
Operationeel Programma INTERREG V A Deutschland 
– Nederland 2014 – 2020 … 

6 a. Operationeel Programma Kansen 
voor Flevoland 2014-2020 

Uitvoeringsdocument Kansen voor Flevoland 2014-
2020 

6 b. deze niet bijdraagt … deze niet of onvoldoende bijdraagt … 
11  Deze verordening treedt met 

terugwerkende kracht in 
werking met ingang van 1 
januari 2014. 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag 
na de datum van uitgifte van het provinciaal blad, 
waarin zij is geplaatst. 
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