
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesplanning openstelling call ‘Valorisatievermogen MKB’ per 15 mei 2017  
Versie 12 april 2017  
 

Het onderdeel ‘Valorisatievermogen MKB’ (specifiek doel 1B2) van het Operationeel Programma 
Zuid-Nederland 2014-2020 (OPZuid) wordt opengesteld van 15 mei 2017 tot en met 23 juni 2017, 
17.00 uur. Aanvragen dienen uiterlijk op 23 juni 2017, 17.00 uur, volledig en in het bezit van Stimulus 
Programmamanagement te zijn. Het subsidieplafond voor de openstelling bedraagt € 8,25 miljoen 
EFRO.  
 
De beoordeling en selectie van de aanvragen plaats aan de hand van de volgende stappen:  
 
0. April – mei 2017  
De wijzigingsregeling voor de openstelling van de call wordt gepubliceerd in het provinciaal blad van 
de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg en op de website www.stimulus.nl. Ook wordt de 
lijst met verplichte bijlagen (bijlage A) en bijbehorende formats geactualiseerd en op de website 
gepubliceerd.  
 
1. 15 mei – 23 juni 2017, 17 uur  
Vanaf 15 mei 2017 wordt de webportal op www.stimulus.nl opengesteld en kunnen aanvragen 
worden ingediend. Stimulus Programmamanagement beoordeelt de ingediende aanvragen op 
volledigheid. Aanvullingen na 23 juni 2017, 17.00 uur, worden niet geaccepteerd en onvolledige 
aanvragen worden geweigerd (knock-out).  
 
2. 23 juni – juli 2017  
Stimulus Programmamanagement beoordeelt de volledige aanvragen op beleidsmatige passendheid 
in het OPZuid-programma. Niet-passende aanvragen ontvangen een afwijzingsbeschikking.  
 
3. September – oktober 2017  
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.  
 
5. Oktober – november 2017  
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.  
Let op: In het kader van deze toets kan de aanvrager vragen ontvangen via e-mail. Stimulus 
Programmamanagement adviseert u daarom dringend om uw bereikbaarheid (en die van mede-
aanvragers) goed te regelen tijdens deze periode.  
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.  

http://www.stimulus.nl/
https://www.stimulus.nl/opzuid/documenten/
http://www.stimulus.nl/
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6. Oktober – december 2017  
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. 
 


