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Programma

Workshop Koolstofarme economie

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

• Stappenplan

• Toelichting projectplan en beoordelingscriteria

• Gelegenheid tot vragen stellen

17:15 – 18:00 Netwerkborrel



Openstelling: Doel

• Doel: stimuleren duurzame technologieën en instrumenten die bijdragen 

aan duurzame energieopwek, -opslag, -distributie en besparing in de 

gebouwde omgeving

– Gebouwde omgeving: gebied dat door aaneengesloten bebouwing een 

overwegend woon-, werk-, recreatie- of verblijfsfunctie heeft en 

daadwerkelijk als zodanig wordt gebruikt;

• Activiteiten gericht op de slimme uitrol van innovatieve koolstofarme 

technologieën en instrumenten: de eerste of vroege toepassing op 

beperkte schaal in een concrete praktijk situatie bedoeld (TRL 7-8, 

TRL6/TRL9 als onderdeel mogelijk). 



Openstelling: Begunstigden en acties

• Type begunstigden: overheden, bedrijfsleven, 

kennisinstellingen, woningcorporaties, gemeenten,  

energiebedrijven en andere organisaties 

• Type acties: Living lab, pilotprojecten, opzetten 

vernieuwende organisatiestructuur, etc.



Openstelling:  
toepassingsgebieden
Niet uitputtend: 

• Energie-infrastructuur, slimme distributiesystemen en energieopslag

• Sociale innovatie/procesinnovatie als onderdeel van de implementatie 

van duurzame energie-opwek, -besparing of -opslagtechnieken

• Energie-efficiënte en hernieuwbare energie bij bedrijven in de 

gebouwde omgeving, in openbare gebouwen en in de woningbouw

• Uniforme aanpak specifieke type woningen in verschillende wijken

• Energiebesparing op recreatieparken



Openstelling: tijdvak en budget

• Subsidieplafond: € 8.000.000

• Maximale subsidiebijdrage: € 1.500.000

• Subsidiepercentage: 40%

• Openstelling: 11 juni 2019 tot 27 september 2019, 17:00

• Provinciale co-financiering voor Brabant via Stimulus, tot 15%

• Provinciale co-financiering Zeeland / Limburg via:

– mevrouw De Schepper (lfe.de.schepper@zeeland.nl, telefoon 06 
22497258)

– de heer Van Halem (jj.van.halem@prvlimburg.nl, telefoon 06-
11586506)

mailto:lfe.de.schepper@zeeland.nl
mailto:jj.van.halem@prvlimburg.nl


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 Programmamanagement

• Beleidsmatige passendheid in Programma

• Inhoudelijke beoordeling door onafhankelijke Deskundigencommissie, 
op basis van 5 landelijke beoordelingscriteria:

– Bijdrage aan doelstellingen OPZuid Programma

– Innovativiteit

– Businesscase

– Kwaliteit projectplan

– Duurzaamheid

• Financieel-technische toets door Stimulus Programmamanagement

• Subsidieverlening o.b.v. ranking, bij overinschrijving tot plafond



Uit welke documenten bestaat de aanvraag?

• Het vastgestelde aanvraagformulier d.d. 16 mei 2019

• 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 Duurzame ontwikkeling (PPP)

6.4 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 differentiëren, 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/


Aandachtspunten

• Aandacht voor de mate van kennisdeling / uitrol 

• Aandacht voor sociale innovatie / proces innovatie 

• Volledigheid aanvraag

• Verdeelcriteria



Tips en Tricks

• Onderbouw businesscase zoveel mogelijk kwantitatief

• Netwerkanalyse: beschrijf de omgeving van uw project 
(andere initiatieven)

• Beschrijf wat er al vooraf is gegaan aan het project, proof 
of principle / context

• Projectplan niet te lang, gebruik relevante informatie

• Onderbouw begroting en staatssteun



Vragen?

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

• Kijk op onze website
• Meld je aan voor onze nieuwsbrief
• Volg ons op: LinkedIn

Twitter
Facebook
Instagram
YouTube

https://www.stimulus.nl/opzuid/
https://www.stimulus.nl/opzuid/nieuws/
https://www.linkedin.com/company/stimulus-programmamanagement/
https://twitter.com/StimulusPm
https://www.facebook.com/StimulusPm
https://www.instagram.com/stimulusprogrammamanagement/
https://www.youtube.com/channel/UCkDznrRbrTwtH-nr8T1YBOw

