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Bevordering duurzame energie’ per 11 juni 2019  
Versie 5 juni 2019  
 

Het onderdeel ‘Koolstofarme economie: Bevordering duurzame energie’ (specifiek doel 4F) van het 
Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (OPZuid) wordt opengesteld van 11 juni 2019 
(9 uur) tot en met 27 september 2019 (17.00 uur). Aanvragen dienen uiterlijk op 27 september 2019, 
17.00 uur, volledig en in het bezit van Stimulus Programmamanagement te zijn. Het subsidieplafond 
voor deze thematische openstelling bedraagt in totaal € 8 miljoen EFRO.  
 
De beoordeling en selectie van de aanvragen vindt plaats aan de hand van de volgende stappen:  
 
0. Juni 2019 
De wijzigingsregeling voor de openstelling wordt gepubliceerd in het provinciaal blad van de 
provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg en op de website www.stimulus.nl. Ook wordt er een 
geconsolideerde subsidieregeling gepubliceerd. De lijst met verplichte bijlagen (bijlage A) en 
bijbehorende formats wordt geactualiseerd en op de website www.stimulus.nl/opzuid/documenten/ 
gepubliceerd.  
 
1. 11 juni 2019, 9.00 uur – 27 september 2019, 17.00 uur  
Vanaf 11 juni 2019, 9 uur, wordt de webportal op www.stimulus.nl opengesteld en kunnen 
aanvragen worden ingediend. Stimulus Programmamanagement beoordeelt de ingediende 
aanvragen op volledigheid. Aanvullingen na 27 september 2019, 17.00 uur, worden niet 
geaccepteerd en onvolledige aanvragen worden geweigerd (knock-out).  
 
2. September 2019 
Stimulus Programmamanagement beoordeelt de volledige aanvragen op beleidsmatige passendheid 
in het OPZuid-programma. Niet-passende aanvragen ontvangen een afwijzingsbeschikking. 
Aanvragers ontvangen een e-mail van Stimulus Programmamanagement waarin hen wordt gevraagd 
om in hun agenda een datum te reserveren voor de eventuele verhelderende toelichting over hun 
project aan de deskundigencommissie (zie punt 4).  
 
3. November 2019 
De externe, onafhankelijke deskundigencommissie beoordeelt de kwaliteit van de (volledige en 
passende) aanvragen op basis van de vijf landelijke beoordelingscriteria: passendheid in het 
programma/ bijdrage aan de doelstellingen, innovativiteit, onderbouwing van de businesscase, 
kwaliteit van het projectplan en bijdrage aan duurzame ontwikkeling. In de toelichting van de 
subsidieregeling staat een nadere uitwerking van deze criteria opgenomen.  
 
De deskundigencommissie besluit of ze in hun beoordelingsproces gebruik wil maken van 
verhelderende toelichtingen om aanvullende informatie te ontvangen van de aanvragers (zie punt 4). 
Zo ja, dan ontvangen de genodigde aanvragers hiertoe een uitnodiging met een locatie en tijdstip. Zo 
nee, dan ontvangen de aanvragers een bericht dat zij de gereserveerde datum in hun agenda kunnen 
laten vervallen. Indien het subsidieplafond wordt overschreden, formuleert de 
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deskundigencommissie zijn advies in de vorm van een kwalitatieve rangschikking voor de verdeling 
van de subsidie. 
 
4. November-december 2019 
Indien de deskundigencommissie besluit om in het beoordelingsproces gebruik te maken van 
aanvullende informatie, dan geven de uitgenodigde aanvragers voor de deskundigencommissie een 
verhelderende toelichting over hun project en beantwoorden ter plekke vragen. Mogelijk past de 
deskundigencommissie op basis van deze aanvullende informatie hun advies voor de verdeling van 
de subsidie, mogelijk in de vorm van een kwalitatieve rangschikking, aan.  
 
5. November-januari 2019 
Stimulus Programmamanagement voert een financieel technische toets van de gerankte projecten 
uit. Stimulus Programmamanagement beoordeelt of een voor subsidie in aanmerking komende 
aanvraag voldoet aan de Regeling Europese EZ subsidies, de Europese verordeningen en 
onderliggende regelgeving. De uitkomsten uit deze toets kunnen van invloed zijn op de hoogte van 
de toe te kennen subsidie.  
 
Subsidieaanvragen voor projecten die te laag zijn gerangschikt om voor subsidie in aanmerking te 
komen en niet-gerankte projecten worden geweigerd en ontvangen een afwijzingsbeschikking.  
 
6. December-januari 2019 
Voor de projecten binnen het subsidieplafond wordt de financieel-technische toets afgerond, waarna 
opstelling van de verleningsbeschikking volgt. Subsidieverlening vindt plaats in de volgorde van 
rangschikking, waarbij de hoogst gerangschikte aanvragen als eerste voor subsidie in aanmerking 
komen. Subsidie wordt verstrekt totdat het subsidieplafond is bereikt. 


