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Comité van Toezicht OPZuid 2014-2020

6 juli 2017

Het Comité van Toezicht OPZuid 2014-2020 is in haar vergadering van 19 april 2017 akkoord gegaan
met een schriftelijke vergaderprocedure over het wijzigingsverzoek voor de uitvoering van het
landelijk instrumentarium EFRO/ Smart Industry door MA Zuid.
Op 6 juli 2017 zijn middels een schriftelijke vergaderprocedure aan het Comité van Toezicht de
volgende beslispunten voorgelegd:
1. Akkoord te gaan met het verslag van de vergadering 19 april 2017
2. Kennis te nemen van de ingekomen stukken
a. Terugkoppeling van de resonantiegroep van 28 juni 2017
b. Jaarverslag 2016
3. Akkoord te gaan met het voortgangsverslag van de Partnerschapsovereenkomst
4. Akkoord te gaan met de terms of reference voor de landelijke tussentijdse evaluatie
5. Akkoord te gaan met de inrichting van zomer/najaar 2017: landelijke call EFRO/Smart
Industry
6. Akkoord te gaan met het wijzigingsverzoek, in te dienen bij de Europese Commissie, over de
landelijke call EFRO/Smart Industry:
a. Kennis nemen van het initiatief tot de ontwikkeling van een landelijke EFRO-call rond
Smart Industry
b. Akkoord te gaan met de inhoudelijke inbedding van de landelijke regeling in de
doelstelling 1B1 “Versterking van het innovatiesysteem” van het OPZuid
c. Akkoord te gaan met de openstelling van de landelijke call gedurende 8 weken in
najaar 2017 met een subsidieplafond van circa € 5 miljoen EFRO
Door middel van de schriftelijke vergaderprocedure hebben enkele leden van het Comité van
Toezicht kleine tekstuele suggesties gedaan voor het verslag van de vergadering van 19 april 2017.
Deze worden verwerkt door de Management Autoriteit.
Het Comité van Toezicht heeft kennis genomen van de ingekomen stukken.
Het voortgangsverslag van de Partnerschapsovereenkomst en de terms of reference voor de
landelijke tussentijdse evaluatie zijn akkoord bevonden.

De inrichting van zomer/najaar 2017, dat wil zeggen de uitvoering van de landelijke call EFRO/Smart
Industry en het indienen van een wijzigingsverzoek hierover bij de Europese Commissie, is akkoord
bevonden door het Comité van Toezicht.
[Update: in overleggen met het ministerie van Economische Zaken en de vier MA’s over de invulling
van het landelijk instrumentarium EFRO/Smart Industry is besproken hoe er zo goed mogelijk
invulling kon worden gegeven aan de regelgeving. Hierbij zijn problemen geconstateerd, zowel op
het vlak van de Brusselse regelgeving, risicodeling tussen de MA’s als de inhoudelijke invulling.
Hierdoor was het niet mogelijk om het wijzigingsverzoek tijdig bij de Europese Commissie in te
dienen. Dit heeft tot gevolg dat er geen landelijk instrumentarium EFRO/Smart Industry wordt
ingesteld. Een kwart van de additionele EFRO-middelen, die middels het landelijk instrumentarium
hadden moeten worden verdeeld over de landsdelen, wordt aan elk landsdelig OP-programma
toegevoegd. Dit wordt door elke MA in een separaat wijzigingsverzoek ingediend bij de Europese
Commissie.]
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