
Workshop Openstelling
Logistiek



Programma

Workshop Logistiek – Pieter Liebregts

16:15 – 17:15 u. • Inhoudelijk kader van de openstelling 

• Stappenplan

• Toelichting projectplan en beoordelingscriteria

• Gelegenheid tot vragen stellen

17:15 – 18:00 u. Afsluiting met netwerkborrel



Regionale Innovatiestrategie voor Slimme Specialisatie (RIS3)



Openstelling Logistiek

• Doelstelling van de openstelling is het versterken en verbreden 
van het Zuid-Nederlandse open innovatiesysteem in crossovers 
tussen de sector logistiek met de overige sectoren 

• Logistieke sector nog niet goed bediend in OPZuid, recent in 
HCA call wel project gehonoreerd

• Versterking innovatiesysteem bijvoorbeeld door samenwerking
in proeftuinen, demolabs, etc.

• MKB is doelgroep maar wel in samenwerking met

• Subsidieplafond: € 5.000.000

• Maximaal subsidiebedrag: € 1.000.000

• proeftuin, living lab etc.

• Openstelling: 3 december 2018 – 7 juni 2019



Toepassingsgebieden

• Smart logistics

– toepassing van IT-technologie, als data, AI, VR, AR etc.

– toepassing van technology als robotisering etc

– toepassing van mobility concepten als platooning, etc.

• Sustainable en circular logistics

– elektrisch en schoner vervoer

– betere benutting van, verdergaande ketenregie, 
synchromodaliteit, en dergelijke

– breed thema, let op Crossover!



Stappenplan aanvraag OPZuid-subsidie
1. Informeer jezelf

2. Win advies in 

3. Zoek projectpartners

4. Maak projectplan en begroting

5. Verzamel alle benodigde bijlagen

6. Dien projectaanvraag in

Toetsing op volledigheid en geschiktheid

Toetsing op inhoud en kwaliteit

Financiële toetsing

Toekenning of afwijzing

www.stimulus.nl,  voorlichtingsbijeenkomst 

Stimulus, provincie, ROM

https://www.efro-webportal.nl/mijn/



Beoordelingsproces

• Beoordeling op volledigheid door Stimulus

• Beleidsmatige passendheid in programma

• Inhoudelijke beoordeling door onafhankelijke deskundigencommissie, 
op basis van 5 landelijke beoordelingscriteria, uitmondend in advies 
aan MA:

– Bijdrage aan doelstellingen OP

– Innovativiteit

– Businesscase

– Kwaliteit projectplan

– Duurzaamheid

• Financieel-technische toets door Stimulus

• Subsidieverlening o.b.v. ranking



Uit welke documenten bestaat de aanvraag?

• Het vastgestelde aanvraagformulier, gepubliceerd als bijlage 2 bij
de Subsidieregeling

• De in het aanvraagformulier voorgeschreven bijlagen.

• Welke voorgeschreven bijlagen?

– Projectplan waarin in ieder geval is opgenomen op welke wijze
wordt voldaan aan de vereisten in de Subsidieregeling.

– Begroting en sluitend financieringsplan

– Bijlage A bij aanvraagformulier verklaart welke aanvullende
verplichte bijlagen nog van toepassing zijn op uw aanvraag. 
Welke?



Projectplan (1)

• Zie bijlage E bij aanvraagformulier voor model met verplichte
onderdelen

1. Samenvatting

2. Projectdefinitie

2.1 Achtergrond

2.2 Doelstelling project

2.3 Beoogde resultaten project in relatie tot doelstelling(en)

2.4 Projectorganisatie (rollen en verantwoordelijkheden)

3. Innovatie (beschrijving van te realiseren innovatie en mate van 
innovatie)



Projectplan (2)

4. Projectactiviteiten

4.1 Beschrijving van projectactiviteiten die worden uitgevoerd per 
partner

4.2 Locatie

4.3 Planning (start- en einddatum, activiteitenplanning, 
uitgavenplanning per jaar)

5. Business case

5.1 Onderbouwing business case

5.2 Risicofactoren, afhankelijkheden en randvoorwaarden



Projectplan (3)

6. Aansluiting bij OPZuid programmadoelstellingen

6.1 Specifieke OPZuid-doel

6.2 Maatschappelijke uitdagingen uit de RIS3

6.3 Cross overs

6.4 Duurzame ontwikkeling (PPP)

6.5 Score op outputindicatoren

7. Begroting

7.1 Uitwerking projectkosten

7.2 Financiering

8. Staatssteun

9. Aanbesteden

10. AO/IC per aanvrager

11. Promotie en publiciteit

12. Omgang met algemeen aanvaarde rechtsbeginselen



Begroting

• Begroting onderbouwen

– Naar kostensoort

– Naar eenheid maal tarief

– Naar partner

• Staatssteunbegroting kan anders zijn, met bijbehorende kosten

• Begroting in lijn met doelstellingen programma, proportioneel

• Voor een overzicht en toelichting op in aanmerking komende kosten, 
zie artikel 1.4 van REES en het EFRO-handboek (op 
www.stimulus.nl )

http://www.stimulus.nl/


Tips en Tricks

• Onderbouw businesscase zowel kwalitatief als kwantitatief

• Beschrijf de omgeving van uw project (andere initiatieven)

• Beschrijf wat er al vooraf is gegaan aan het project

• Projectplan niet te lang, gebruik relevante informatie

• Onderbouw begroting en staatssteun



Vragen?Vragen?

Meer informatie en op de hoogte blijven van de 
laatste ontwikkelingen?

Via onze website
meld u aan voor onze Nieuwsbrief

Volg ons op
LinkedIn
Twitter
YouTube

http://www.stimulus.nl/
https://www.stimulus.nl/nieuws/
https://www.linkedin.com/company/stimulus-programmamanagement/
https://twitter.com/StimulusPm
https://www.youtube.com/channel/UCkDznrRbrTwtH-nr8T1YBOw

