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Kansen voor West 2014-2020 

 

Inleiding & doel 
Kansen voor West is het samenwerkingsverband van de vier Randstadprovincies (Noord- en Zuid-
Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en 
Utrecht. Deze groep van acht heeft voor de tweede keer gezamenlijk een programma gemaakt 
om de regionale economie in de Randstad een innovatieve impuls te geven. Dit gebeurt door het 
geven van subsidies aan het bedrijfsleven in de regio. Het programma wordt voor een belangrijk 
deel gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). 
 
De nadruk van Kansen voor West II ligt op het stimuleren van bedrijfsinvesteringen in onderzoek 
en ontwikkeling, voor het vergroten van innovatie bij het MKB, een koolstofarme economie en 
stedelijke ontwikkeling. 
 
Subsidiabele activiteiten/projecten 
Het Operationeel Programma (OP) EFRO West-Nederland 2014-2020 (Kansen voor West II) kent 
drie prioritaire assen: 
 

1. Versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie (60% van het 
budget) 

2. Ondersteuning van de omschakeling van een koolstofarme economie in alle sectoren 
(20% van het budget) 

3. Bevorderen van werkgelegenheid en ondersteuning arbeidsmobiliteit (20% van het 
budget) 

 
Doelgroep 
Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend door (MKB-)ondernemingen. De penvoerder is niet 
verplicht over een MKB status te beschikken, wel dient het MKB in een consortium te worden 
betrokken.  
 
De 3 prioritaire assen 

1. Innovatie: Versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie (60% 
van het budget) 

Doelstelling 1: Stimuleren van de ontwikkeling van vermarktbare producten en diensten 
(valorisatie) 
• Actielijn 1: Samenwerking MKB en kennisinstellingen (gericht op valorisatie) 
• Actielijn 2: Toepassing van nieuwe kennis (gericht op proeftuinen)  
 
Doelstelling 2: Vergroten van het investeringsvermogen voor innovatie in het MKB 
• Actielijn 3: Toeleiding naar kapitaal 
• Actielijn 4: Financiering voor innovatieve technologische ontwikkelingen 
• Actielijn 5: Proof-of-Conceptfinanciering 
• Actielijn 6: Innovatiefinanciering 
 

2. Koolstofarme Economie: Ondersteuning van de omschakeling van een koolstofarme 
economie in alle sectoren (20% van het budget) 

Doelstelling 3: Het verkleinen van het aandeel fossiele brandstoffen in het totale energieverbruik 
in landsdeel West. 
Doelstelling 4: Het verlagen van het energieverbruik in de bebouwde omgeving. 
 

3. Stedelijke Ontwikkeling: Bevorderen van werkgelegenheid en ondersteuning 
arbeidsmobiliteit (20% van het budget) 

Doelstelling 5: Het verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt. 
Doelstelling 6: Het vergroten van het aantal kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke 
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werk/bedrijfslocaties. 
Doelstelling 7: Het opzetten van een stedelijke lokale ontwikkelingsstrategie. 
 
Belangrijkste voorwaarden 
Opsomming belangrijkste voorwaarden en uitsluitingsvoorwaarden: 
 
Beleidsmatig 
Het project: 

 draagt bij aan de doelstellingen, actielijnen en beoogde uitkomsten van Kansen voor 
West II; 

 past binnen de relevante regionale beleidskaders (en bij behorende thema’s); 

 er is sprake van een cross-overproject over verschillende sectoren; 

 heeft een schaaleffect of impact voor Kansen voor West II; 

 sluit aan binnen de gestelde 9 topsectoren (uitzondering Flevoland, die richt zich alleen 
op vier topsectoren A&F, TU, HTSM, LS&H). 

 
Landelijk beoordelingssysteem 

Projecten vallend onder de investeringsprioriteiten ’Innovatie’ of ‘Koolstofarme economie’ 

worden beoordeeld op onderstaande punten. De puntverdeling verschilt tussen ’Innovatie’ of 

‘Koolstofarme economie’ voor punt a, b en e. 
a. De mate waarin deze past binnen de doelstellingen van het Operationeel Programma ( 

Innovatie: 15 punten, Koolstofarme economie: 20 punten); 

b. De mate van innovativiteit (Innovatie:  30 punten, Koolstofarme economie:  5 punten); 

c. De kwaliteit van de businesscase (25 punten); 

d. De kwaliteit van de aanvraag (20 punten); 

e. De mate waarin deze bijdraagt aan duurzame ontwikkeling (Innovatie: 10 punten, 

Koolstofarme economie: 30 punten); 

Projecten vallend onder de investeringsprioriteiten ’Arbeidspotentieel’ of ‘Vestiging’ of 

‘CLLD’worden beoordeeld op: 
a. De mate waarin deze past binnen de doelstellingen van het Operationeel Programma 

(45 punten); 

b. De kwaliteit van de aanvraag (45 punten); 

c. De mate waarin deze bijdraagt aan duurzame ontwikkeling (10 punten); 

Er kan een maximum van 100 punten worden toegekend waarbij er tenminste een totaalscore 
van 70 punten wordt behaald en per criterium 50% van de punten moet worden behaald.  

 
Hoogte subsidie en subsidiabele kosten 
40% subsidie over de subsidiabele kosten voor projecten in ‘Innovatie en Koolstofarme 
economie’. Voor projecten die vallen onder de investeringsprioriteiten ‘Duurzame Ontwikkeling’ 
(‘Arbeidspotentieel’, ‘Vestiging’ of ‘CLLD’) 50%  subsidie over de subsidiabele kosten. Er is geen 
maximum subsidiebedrag vastgesteld.  
  
Subsidiabele kosten.  

 Loonkosten 
 Afschrijvingskosten, bijdragen in natura en lease 
 Overige kosten derden 
 Onderlinge facturen partners (exc. winstopslag) 
 Onderlinge leveringen verbonden ondernemingen (exc. winstopslag) 
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Kostend dienen altijd project gerelateerde proportioneel zijn en daarnaast voldoen aan de 
technische vereisten. 
 
Uitgesloten kosten 

 administratieve en financiële sancties en boetes; 
 winstopslagen binnen een groep of samenwerkingsverband; 
 fooien en geschenken; 
 representatiekosten en –vergoedingen; 
 kosten van personeelsactiviteiten; 
 kosten van overboekingen en annuleringen; 
 gratificaties en bonussen; 
 kosten van outplacementtrajecten; 
 debetrente (uitzonderingen daargelaten). 

 
 
Indieningstermijn 

Alle regelingen zijn doorlopende opengesteld met uitzondering van Zuid-Holland innovatie (sluit 

12-5-2017), Amsterdam Innovatie (sluit 1-5-2017). De regelingen hebben een ‘first come, first 

serve’ beleid, met uitzondering van Amsterdam, deze heeft een tender beleid.  
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