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DE BEHEERSAUTORITEIT OOST-NEDERLAND 
 
Maakt bekend dat het Comité van Toezicht van het Operationeel Programma voor Oost Neder-
land op 11 juni 2010 het volgende heeft besloten tot herziening van deze regeling. De gewijzigde 
tekst luidt: 
 
HET COMITÉ VAN TOEZICHT VAN HET OPERATIONEEL PROGRAMMA VOOR OOST-
NEDERLAND 
 
Gelet op artikel 65, onder a, van de Kaderverordening 1083/2006; 
 
BESLUIT 
 
Vast te stellen de volgende regeling: 
 
 
Artikel I 
 
Het Toetsingskader Operationeel Programma EFRO 2007-2013 Oost Nederland 
 
 
Definities 

 
In dit toetsingskader wordt verstaan onder: 
a Comité van Toezicht (CvT): het voor het Operationeel Programma Oost-Nederland in-

gestelde Comité voor toezicht op de doeltreffendheid en kwaliteit van de uitvoering van 
het programma conform artikel. 65 van de Kaderverordening (EG) nr. 1083/2006; 

b EFRO: Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling zoals bedoeld in artikel 160 
(ex.artikel 130 C) van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gericht 
op het versterken van de economische en sociale cohesie in de Europese Unie; 

c Innovatie: De ontwikkeling en toepassing van een nieuw of sterk verbeterd produkt,  
produktie- of leveringsmethode, of een nieuwe organisatiemethode in de bedrijfsvoering, 
op de werkvloer of in externe betrekkingen, met inbegrip van aanzienlijke veranderingen 
in technieken, uitrusting en/of software. Geringe veranderingen of verbeteringen, of het 
gebruiken van procedures of methodes die al in de regio in gebruik zijn, eenvoudige ver-
vangings- en uitbreidingsinvesteringen, gebruikelijke seizoens- of cyclische veranderin-
gen, veranderingen in managementstrategie, fusies en acquisities, of het verhandelen 
van nieuwe of sterk verbeterde produkten, gelden niet als innovatie; 

d Maatregel: een in het Operationeel Programma vastgestelde actielijn; 
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e beheersautoriteit (voorheen Managementautoriteit) : In het Besluit EFRO program-
maperiode 2007-2013 van 3 oktober 2007 zijn de leden van Gedeputeerde Staten van 
provincie Gelderland gezamenlijk aangewezen als beheersautoriteit. De beheersautori-
teit van het Operationeel Programma EFRO 2007-2013 Oost-Nederland is bevoegd tot 
het besluiten op een subsidieaanvraag voor dit Operationeel Programma. Gedeputeerde 
Staten van Overijssel zijn conform artikel 7 van het besluit gemandateerd voor de be-
oordeling van de projecten op het grondgebied van Overijssel. Als synoniem voor be-
heersautoriteit kan ook ‘managementautoriteit’ worden gebruikt, beide termen zijn aan 
elkaar gelijk gesteld; 

f MKB: kleine en middelgrote ondernemingen, ook wel KMO’s of SME’s genoemd, con-
form de definitie van verordening 70/2001, aangepast met aanbeveling 2003/361/EG;  

g Nationale cofinanciering: door het rijk voor Oost-Nederland beschikbaar gesteld bud-
get ter cofinanciering van de middelen uit het EFRO-fonds;  

h Oost-Nederland: het grondgebied van de provincies Overijssel en Gelderland geza-
menlijk; 

i Operationeel Programma of Operationeel Programma Oost-Nederland 2007-2013: 
het Operationeel Programma Doelstelling 2 Oost-Nederland voor de structurele bij-
standsverlening door de Gemeenschap uit hoofde van de Structuurfondsen, zoals goed-
gekeurd door de Europese Commissie bij beschikking van 27 juli 2007; WERKTITEL: 
GO-Programma (EFRO 2007-2013) 

j Prioriteit: een in het Operationeel Programma vastgestelde prioriteit; 
k Programmasecretariaat: door de beheersautoriteit ingesteld orgaan ten behoeve van 

de uitvoering van de taken van de beheersautoriteit, ondersteuning van het Comité van 
toezicht en stuurgroepen, draagt zorg voor informatieuitwisseling met de Certificerings-
autoriteit en Auditautoriteit en afstemming met andere (EU) programma’s; 

l Project: het samenhangend geheel van activiteiten, waarvoor een subsidie uit het Euro-
pees Fonds Regionale Ontwikkeling wordt gevraagd; 

m Provincie Gelderland: het dagelijks bestuur van de provincie Gelderland (gedeputeerde 
staten); 

n Provincie Overijssel: het dagelijks bestuur van de provincie Overijssel (gedeputeerde 
staten). 

o Rijk: de Staat der Nederlanden; 
p Samenwerkingsverband (alleen van toepassing voor projecten in prioriteit 1): een ver-

band zonder rechtspersoonlijkheid, waarin tenminste twee ondernemers dan wel ten-
minste een ondernemer en een onderzoeksinstelling op basis van een overeenkomst, 
voor gezamenlijke rekening en risico, een project uitvoeren. Bij een samenwerkingsver-
band wordt de subsidie verstrekt aan de deelnemers gezamenlijk en betaald aan de 
aanvrager die als indiener optreedt. De aanvrager wordt door de andere deelnemende 
partijen gemachtigd om op te treden als penvoerder; 

q Stuurgroep: door de beheersautoriteit ingestelde adviesorganen voor advisering over 
de kwaliteit van de subsidieaanvragen en de inhoudelijke voortgang van het programma; 

r Stedelijke netwerken: de bovenlokale samenwerkingsverbanden rondom de grote ste-
den binnen landsdeel Oost, bestaande uit Zwolle Kampen Netwerkstad, Stadsregio Arn-
hem Nijmegen, Netwerkstad Twente, Stedendriehoek en Regio De Vallei; 

s Subsidiabele kosten:  kosten die gemaakt worden in een project kunnen alleen als 
subsidiabel worden aangemerkt wanneer ze voorkomen op de lijst van subsidiabele kos-
ten conform artikel 10 van de Regeling EFRO doelstelling 2 programmaperiode 2007-
2013 en voldoen aan de in die Regeling gestelde eisen; 

t Subsidieaanvraag: de aanvraag voor EFRO-subsidie zoals deze door de subsidieaan-
vrager bij de beheersautoriteit wordt ingediend; 
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u Aanvraagformulier: de subsidieaanvrager dient gebruik te maken van het door de be-
heersautoriteit vastgestelde aanvraagformulier (zie hiervoor www.go-oostnederland.eu). 

v (Subsidie)aanvrager: een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die de 
subsidie aanvraagt en die verantwoordelijk is voor de behandeling c.q. afwikkeling van 
de subsidie. De subsidieaanvrager kan een derde partij als subsidie-ontvanger aanwij-
zen. In dit geval wordt de subsidieaanvrager gezien als intermediair maar blijft deze ver-
antwoordelijk voor de behandeling en afwikkeling van de subsidie; 

w Uitvoerder: de publiek- dan wel privaatrechtelijke rechtspersoon die in opdracht van de 
subsidie-aanvrager  belast is met de feitelijke uitvoering, dan wel in samenwerkingsver-
banden het grootste aandeel heeft in de feitelijke uitvoering, van het gedefinieerde pro-
ject. De uitvoerder is medeverantwoordelijk voor de juiste toepassing van de regelgeving 
en een juiste uitvoering van het project; 

x Value for money: De gevraagde bijdrage uit het Operationeel Programma afgezet te-
gen de beoogde realisatie van de gekwantificeerde indicatoren van het programma (bij-
lage B), 

y Landsdeel Oost: zie Oost-Nederland. 
 
 

Inleiding 
 
Het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2007-2013 (Operationeel Programma of 
OP) zoals beschikt door de Europese Commissie op 27 juli 2007 (CCI2007NL162PO004) biedt 
de mogelijkheid om projecten met Europees geld mee te financieren. Voor de inhoud van het 
programma en de typen van projecten die ingediend kunnen worden wordt verwezen naar het 
Operationeel Programma zelf (zie www.go-oostnederland.eu). 
 
1.1.1 Doel 
Het doel van dit toetsingskader is de geldende spelregels duidelijk maken voor het beoordelen 
van subsidieaanvragen, die in het kader van het Operationeel Programma worden ingediend. 
Het geeft informatie over de procedures en eisen waar een project aan moet voldoen en bevat 
de verschillende criteria waaraan subsidieaanvragen binnen het OP worden getoetst. Deze crite-
ria zijn gebaseerd op de verordeningen en regelingen die van toepassing zijn op het programma 
(zie hoofdstuk 1) en een vertaling van het Operationeel Programma. 
 
1.1.2 Status 
Dit toetsingskader is na bespreking vastgesteld door het Comité van Toezicht in haar vergade-
ring op 18 januari 2008 en aangepast op 5 juni 2008 en 4 juni 2009. 
Het Comité van Toezicht is verantwoordelijk voor de bewaking van de voortgang van het Opera-
tioneel Programma. Het Comité van Toezicht besluit ook over wijzigingen in dit toetsingskader. 
Voor de beoordeling van projecten op inhoudelijke kwaliteit zijn twee Stuurgroepen ingesteld, 
één voor prioriteit 1 en één voor de prioriteiten 2 en 3 gezamenlijk. Deze zijn ingesteld door de 
beheersautoriteit. Binnen het toetsingskader zullen de Stuurgroepen subsidieaanvragen, inge-
diend voor het Operationeel Programma, beoordelen en van zwaarwegend advies voorzien rich-
ting beheersautoriteit. De beheersautoriteit draagt de subsidieaanvragen vervolgens voor aan de 
colleges van Gedeputeerde Staten. 
Voor de uitvoering van het programma richt de beheersautoriteit een programmasecretariaat in. 
De subsidieaanvragen die ter behandeling aan de Stuurgroepen worden voorgelegd, worden 
voorafgaand aan de hand van dit kader door het programmasecretariaat getoetst op de techni-
sche en inhoudelijke aspecten en voorzien van een pre-advies doorgeleid aan de Stuurgroepen. 
De procesgang is verder uitgewerkt in de Administratieve Organisatie/Interne Controle-beschrij-
ving voor het Operationeel Programma. 
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Nota Bene 
In dit toetsingskader wordt niet alles herhaald wat ergens anders al geregeld is. Alleen van be-
lang zijnde aspecten die direct doorwerken op vormgeving en beoordeling van projecten zijn 
opgenomen om een totaaloverzicht te bieden van de eisen waaraan projecten moeten voldoen. 
Enkele delen die hiermee nauw samenhangen, worden op andere plaatsen uitgewerkt: 
 

1 De beheersautoriteit heeft tot taak de geldende eisen door te vertalen naar aanvraag-
formulieren en beoordelingschecklisten. De beheersautoriteit wil dit via sterk gestructu-
reerde (en gedigitaliseerde) sjablonen vormgeven waardoor projectindieners stap voor 
stap langs de eisen van het programma worden geleid. 

2 De pre-advisering door het programmasecretariaat richting Stuurgroepen zal eveneens 
op een gestructureerde manier worden vormgegeven. 

3 Het volledige behandelproces van een aanvraag wordt stapsgewijs uitgewerkt in een 
AO/IC beschrijving, welke apart voorgelegd wordt aan het Comité van Toezicht. 
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1 Algemeen van toepassing zijnde bepalingen 
 
Subsidie kan worden verleend als wordt voldaan aan de geldende  Europese en nationale wet- 
en regelgeving, de daarop gebaseerde beschikkingen van de Europese Commissie ten aanzien 
van EFRO en de bindende aanwijzingen op grond van die regelgeving, gegeven door de lidstaat 
en het Comité van Toezicht. Dit toetsingskader maakt dan ook deel uit van een samenhangende 
set van documenten die invloed hebben op de vormgeving en beoordeling van ingediende sub-
sidieaanvragen. 
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste van toepassing zijnde Europese en nationale wet-en 
regelgeving, niet limitatief, genoemd. Deze regelgeving vormt de basis van dit toetsingskader, 
waar aan moet worden voldaan. 
 
 
A Europese wet- en regelgeving 
 
• De Europese regelgeving die de basis vormt voor het Operationeel Programma en de bijbe-

horende uitvoeringsregels zoals vastgelegd in verschillende verordeningen. In het bijzonder 
gaat het hier om:  
− Verordening (EG) nr. 1083/2006 van 11 juli 2006 van de Raad houdende algemene 

bepalingen voor de inzet van Structuurfondsen en latere wijzigingen. 
− Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 

2006 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en latere wijzi-
gingen. 

− Verordening (EG) nr. 1828/2006 van 8 december 2006 houdende algemene bepa-
lingen inzake het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (betreft uitvoeringsbepalin-
gen) en latere wijzigingen. 

− Interpretatieve documenten van de Europese Commissie. 
− Verordening (EG) 18/2004 van 31 maart 2004. Bij deze Verordening zijn de proce-

dures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en dien-
sten vastgesteld. 

• De Europese regelgeving rondom staatssteun. 
• De Europese regelgeving rond aangewezen natuurbeschermingsgebieden en bescher-

mingsmaatregelen. Vogelrichtlijn (EEG 79/409) en Habitatrichtlijn (EG92/43). 
• Afbakening met andere EU-steunprogramma’s. Dit kan leiden tot nadere bepalingen. Het 

gaat hierbij vooral om het Europese Plattelands Ontwikkelings Programma (POP)-2 en het 
Europees Sociaal Fonds (ESF). 

 
 
B Nationale wet- en regelgeving 
 
• Nationaal Strategisch Referentiekader (NSR) voor de structuurfondsperiode 2007 - 2013. 
• Het Besluit EFRO programmaperiode 2007-2013 van 3 oktober 2007.  
• De Regeling EFRO doelstelling 2 programmaperiode 2007 - 2013 van 12 november 2007 

met daarin ondermeer de subsidiabiliteitsregels als bedoeld in artikel 6, lid 2, van de Rege-
ling rijkscofinanciering EFRO doelstelling 2, regeling gewijzigd bij Regeling van de Minister 
van Economische Zaken van 30 november 2009, nr. WJZ/9179936. 

• Advies van de Staatssecretaris van Economische Zaken inzake aanbesteden in het kader 
van EFRO. Dit advies heeft betrekking op aanbesteden onder de Europese drempels. 

• Omnibus Decentraal, in april 2008 goedgekeurd door de Europese Commissie met de be-
schikkingen N 726a/2007 en N 726b/2007. 
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C Overige bepalingen en kaders 
 
• Het Operationeel Programma EFRO 2007-2013 Oost-Nederland met dit toetsingskader. 
• De afgesloten convenanten tussen Rijk en de provincie Gelderland (d.d. 14 februari 2008) en 

de nadere uitwerking tussen Gelderland-Overijssel onderling en die tussen de provincies en 
de stedelijke netwerken binnen het Operationeel Programma (convenant d.d. 15 december 
2006). 

• De bepalingen voor het in behandeling nemen van subsidie-aanvragen, zoals vastgelegd in 
de Algemene wet bestuursrecht en in de betreffende provinciale subsidieverordeningen. 
 

 

2  Algemene beoordelingscriteria 
 
Hieronder worden de algemene beoordelingscriteria beschreven. Ze vloeien voort uit de Kader-
verordening 1083/2006, het Ministerieel Besluit en de Rijksregeling EFRO 2007 – 2013, en het 
Operationeel Programma. Ze bevatten de basiseisen en spelregels waar iedere subsidieaan-
vraag aan moet voldoen. Getoetst wordt of subsidieaanvragen volledig zijn, voldoende informatie 
voor een oordeel bevatten en welke bijdrage het project een de programmadoelen (indicatoren) 
levert. Ook wordt de procedure van behandeling van subsidieaanvraag tot vaststelling verduide-
lijkt.  
 
 

A Ontvankelijkheid: 
1 Iedere aanvraag wordt via het vastgestelde subsidieaanvraagformulier, samen met een uit-

gewerkt projectvoorstel en overige vereiste bijlagen, ingediend bij de beheersautoriteit in 
Arnhem . In dit aanvraagformulier zijn de eisen vanuit regelgeving zo volledig mogelijk ver-
werkt.  

2 Indien sprake is van meerdere aanvragers die een samenwerkingsverband vormen, treedt 
één van de deelnemers op als penvoerder. De instemming met het project en acceptatie van 
de verplichtingen door alle deelnemers wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereen-
komst. De penvoerder draagt zorg voor alle correspondentie, de inhoudelijke en financiële 
projectcoördinatie, alsmede de verantwoording aan de beheersautoriteit. Voorgaande laat 
onverlet dat iedere deelnemer afzonderlijk verantwoordelijk is voor naleving van alle vereis-
ten voor zijn aandeel in het project. 

 
 
B Relatie met Operationeel Programma: 
 
3 Het project moet bijdragen aan de doelstelling zoals geformuleerd in het Operationeel Pro-

gramma: Ontwikkelen van Oost-Nederland tot een toonaangevende Europese innovatieve 

regio en de in het Operationeel Programma verder uitgewerkte subdoelstellingen en prioritei-
ten. Hiervoor worden de projecten getoetst op hun bijdrage aan de kwantitatieve indicatoren, 
die in het Operationeel Programma per prioriteit zijn geformuleerd (zie bijlage B) en getoetst 
aan de inhoudelijke criteria als vermeld in hoofdstuk 3. 

4 De projectactiviteiten komen ten goede aan Landsdeel Oost. 
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5 Projecten die onder de 10% regeling van prioriteit 2 worden uitgevoerd kunnen buiten de 
stedelijks netwerken liggen, maar dienen binnen het Landsdeel Oost te worden uitgevoerd, 
hierbij  dienen hun (economische) effecten ten goede te komen aan de ontwikkeling van één 
of meerdere stedelijk(e) netwerk(en) in Landsdeel Oost. 

 
 
C Looptijd: 
 
6 Projecten zijn uitvoeringsgereed op het moment van indienen van de subsidieaanvraag.  
 

 

D Financieel, subsidiabele kosten: 
 
7 De begrote subsidiabele kosten van projecten in prioriteit 1 en 2 bedragen minimaal 

€ 250.000,--. Voor projecten in prioriteit 3 bedraagt de minimale omvang van de subsidiabele 
kosten € 50.000,--. 

8 Projecten dragen, met uitzondering van een door de beheersautoriteit te bepalen startvoor-
schot, zelf zorg voor voldoende liquiditeit tijdens de looptijd van het project. Een startvoor-
schot van 10% wordt op verzoek verleend aan aanvragers, met uitzondering van overheids-
instanties. Voor subsidie-ontvangers  die geen eigen middelen hebben kan, in uitzonderings-
situaties, en na vaststelling door de beheersautoriteit, tot een hogere bevoorschotting beslo-
ten worden. De bijdrage uit het Operationeel Programma wordt vervolgens uitbetaald op ba-
sis van de voortgang van gedeclareerde werkelijke betalingen en uitgaven die via periodieke 
declaraties worden gerapporteerd.  

 
 

E Subsidieverdelingsmethodiek 
 
9 Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. 
10 Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald 

door het moment waarop de subsidieaanvraag wel volledig is. 
11 Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking 

van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door toepassing van 
de prioriteitscriteria uit hoofdstuk 3 van deze beleidsregels. 

 
 
F Rapportage 
 
12 Iedere subsidieontvanger dient op door de beheersautoriteit vast te stellen tijdstippen aan 

het programmasecretariaat te rapporteren over de inhoudelijke en financiële voortgang van 
het project. Hiervoor is een gespecificeerd overzicht van inkomsten en uitgaven op kasbasis 
per rapportageperiode nodig.   

13 Wijzigingen en afwijkingen in het project dienen zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij 
het programmasecretariaat, uiterlijk per eerstvolgende rapportage. 
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G Aanvraag tot vaststelling 
 
14 Uiterlijk binnen 3 maanden na afloop van de (eventueel gewijzigde) einddatum van het pro-

ject dient een aanvraag tot vaststelling van de subsidie te zijn ingediend bij het programma-
secretariaat.  

15 Deze aanvraag tot vaststelling gaat gepaard met een inhoudelijk en financieel verslag van 
het verloop van het project en een einddeclaratie waarin alle daadwerkelijk gemaakte inkom-
sten en uitgaven zijn gespecificeerd en ondertekend.  

16 De einddeclaratie en aanvraag tot vaststelling worden voorzien van een Rapport van Bevin-
dingen, opgesteld door een accountant ex artikel 2:393, eerste lid Burgerlijk Wetboek, geba-
seerd op de door de beheersautoriteit beschikbaar gestelde omschrijving van specifieke 
werkzaamheden.  
 
 

3 Inhoudelijke toetsingscriteria 
 
Het Operationeel Programma Oost-Nederland 2007-2013 is een meerjarig regionaal programma. 
De programmatische benadering houdt in dat ondersteunde projecten maximaal bijdragen aan 
het bereiken van de programmadoelstelling: 

Het ontwikkelen van Oost-Nederland tot een toonaangevende Europese innovatieve regio. 

 

Deze doelstelling is uitgewerkt in 4 subdoelstellingen en vertaald naar drie prioriteiten. Iedere 
subsidieaanvraag die voor dit programma wordt ingediend, dient te voldoen aan de doelstellin-
gen van het Operationeel Programma als aan één van de daarop gebaseerde prioriteiten. Om dit 
te kunnen toetsen zijn per prioriteit specifiek inhoudelijke criteria geformuleerd. Aan de hand 
hiervan kan per project de bijdrage aan de doelstellingen van het programma in beeld kan wor-
den gebracht. Een subsidieaanvraag kan slechts in aanmerking komen voor één prioriteit. 
 
 
A Prioriteit 1 Innovatiekracht, kenniseconomie en ondernemerschap  
 
Deze prioriteit is onderverdeeld in 2 maatregelen: 
1.1 Versterking kennisclusters voeding, gezondheid en technologie 

Deze maatregel richt zich specifiek op de valley-domeinen in economische zin. Doelen 
zijn: 
• het beter economisch benutten van de aanwezige kennis bij bedrijven en kennisin-

stellingen in Oost-Nederland en daarbuiten; 
• het verbeteren van kennisuitwisseling en vergroten van aanwezige kennis bij bedrij-

ven en kennisinstellingen in Oost-Nederland. 
1.2 Versterken innovatiekracht en concurrentiepositie bedrijfsleven 

Deze maatregel richt zich op innovatieprojecten buiten de valley-domeinen. Doelen zijn:  
• Stimuleren van innovaties van producten, processen, diensten en markten bij bedrij-

ven buiten de valley-domeinen; 
• Verbeteren van kennisuitwisseling en vergroten van aanwezige kennis bij bedrijven 

en kennisinstellingen in Oost-Nederland; 
• Betere fysieke mogelijkheden voor kennisintensieve bedrijven; 
• Betere overheidsdienstverlening aan burgers en bedrijven via ICT; 
• Meer eco-efficiënte innovaties en maatregelen. 
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Selectiecriteria 
 
Een project moet bijdragen aan één of meer van de (sub-) doelen zoals per maatregel vermeld in 
het Operationeel Programma. 
 
Prioriteitscriteria (bij budgetuitputting)  

Voor alle projecten binnen prioriteit 1 geldt dat prioriteit wordt gegeven aan projecten die: 
1 In financiële zin de hoogste bijdrage kunnen leveren aan de Lissabonstrategie (earmarking); 
2 Aansluiten bij andere EU-programma’s zoals het 7e Kaderprogramma of het CIP; 
3 Relatief veel werkgelegenheid creëren of, wanneer de doelstelling van het project juist ge-

richt is op efficiencymaatregelen, relatief veel efficiency opleveren; 
4 Gebaseerd zijn op een aantoonbare vraag uit het bedrijfsleven; 
5 Afgemeten aan de in het programma gedefinieerde kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren 

de hoogste bijdrage leveren. 
 
 
B Prioriteit 2  Versterken innovatieklimaat in stedelijke netwerken 
 
Deze prioriteit voorziet in een versterking van het kennisfundament van de stedelijke netwerken. 
Projecten in deze prioriteit moeten een bijdrage leveren aan (één van de) de volgende doelen: 
• Het verbeteren van het vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijvigheid door het verbeteren 

van de bereikbaarheid en de transportinfrastructuur binnen en tussen de stedelijke netwer-
ken in Oost-Nederland (maatregel 2.1.); 

• Op duurzame wijze vergroten van de aantrekkelijkheid van de werk- en leefomgeving en het 
verhogen van de milieukwaliteit in de stedelijke netwerken in Oost-Nederland (maatregel 
2.2.). 

 
Projecten binnen deze prioriteit zullen voor minimaal 90% gericht zijn op projecten in de stedelij-
ke netwerken. Het Operationeel Programma voorziet in deze prioriteit een grote (financiële) bij-
drage van de provincies, gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. De be-
langrijkste doelgroepen die binnen deze prioriteit voor subsidie in aanmerking komen, zijn de 
lokale en regionale overheden. Subsidieaanvragen voor deze prioriteit kunnen alleen betrekking 
hebben op projecten uitgevoerd op het grondgebied van de vijf aangewezen stedelijke netwer-
ken: 
• Zwolle Kampen Netwerkstad 
• Netwerkstad Twente 
• Regio Stedendriehoek 
• Regio De Vallei 
• Stadsregio Arnhem Nijmegen 
 
 

Selectiecriteria: 
 
Een project moet bijdragen aan één of meer van de (sub-) doelen zoals per maatregel vermeld in 
het Operationeel Programma. 
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Prioriteitscriteria (bij budgetuitputting)  

Prioriteit wordt gegeven aan projecten die: 
1 In financiële zin de hoogste bijdrage kunnen leveren aan de Lissabonstrategie (earmarking); 
2 Bijzondere milieu- en duurzaamheidsmaatregelen hebben genomen in combinatie met inno-

vatieve, nieuwe oplossingen; 
3 Daadwerkelijk gezamenlijk optrekken (partnerschap) laten zien tussen overheden, bedrijven 

en instellingen, van start tot afsluiting van het project; 
4 Afgemeten aan de in het programma gedefinieerde kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren 

de hoogste bijdrage leveren. 
 
 

C Prioriteit 3 Attractieve steden (Urban regeneration) 
 
Subsidieaanvragen voor deze prioriteit kunnen alleen betrekking hebben projecten uitgevoerd op 
het gemeentelijk grondgebied van Zwolle, Deventer, Almelo, Hengelo, Enschede, Arnhem, Nij-
megen, Apeldoorn en Ede. 
 
Projecten in deze prioriteit moeten een bijdrage leveren aan (één of een combinatie van) de vol-
gende doelen: 
• Het stimuleren van ondernemerschap in de wijk (economie) 
• Versterking onderwijs-arbeidsmarkt-integratie (sociaal) 
• Versterking wijkeconomie en binnenstedelijke werklocaties (fysiek) 
• Vergroten aantrekkelijkheid en leefbaarheid openbare ruimte. 
 
 

Selectiecriteria: 
 
Een project moet bijdragen aan één of meer van de (sub-) doelen zoals per maatregel vermeld in 
het Operationeel Programma. 
 
Prioriteitscriteria (bij budgetuitputting) 

Prioriteit wordt gegeven aan projecten die: 
1 In financiële zin de hoogste bijdrage aan de Lissabonstrategie (earmarking) kunnen leveren. 
2 de combinatie met ESF-projecten mogelijk maken; 
3 Afgemeten aan de in het programma gedefinieerde kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren 

de hoogste bijdrage leveren. 
 
 

D Algemene inhoudelijke criteria: 
 
Doelmatigheid 
 
Alle subsidieaanvragen worden getoetst op hun doelmatigheid: 
1 Het project moet verantwoord zijn in termen van value for money. De gevraagde bijdrage 

van een subsidieaanvrager vormt een bepaald percentage van het beschikbare budget. Dit 
wordt afgezet tegen de beoogde realisatie van de van toepassing zijnde indicatoren. 

2 Economische haalbaarheid in de zin dat in de exploitatie en continuering na de subsidieperi-
ode is voorzien. Bij innovatie- of pilot- en experimentele projecten is dit niet altijd aan de or-
de: in die gevallen worden de (verwachte) resultaten van het project beoordeeld en de mo-
gelijkheden voor vervolg na afronding met behulp van andere partijen. 
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Bijlage A Afbakening andere programma’s 

 

 

Afbakening POP 
 
In het Operationeel Programma is op pagina 52-53 onderstaande tekst opgenomen in relatie tot 
het plattelandsontwikkelingsprogramma POP-2. Omdat de afbakeningsvraag naar verwachting 
regelmatig zal voorkomen, is de letterlijke tekst opgenomen in dit toetsingskader. Conform de 
landelijke afspraken wordt de volgende nadere afbakening gehanteerd: 
Uitgangspunt is dat dubbele financiering van hetzelfde project wordt uitgesloten. De beheersau-
toriteit is hiervoor verantwoordelijk. 
Het bepalen of een project onder het POP dan wel onder de Structuurfondsen valt, vindt in drie 
stappen plaats:  
1 De Verordeningen en de voorwaarden geformuleerd in de nationale strategieën en operatio-

nele programma’s van de Structuurfondsen enerzijds en de NSP en het POP anderzijds zijn 
uitgangspunt om te bepalen uit welk fonds het project steun kan ontvangen. In de meeste 
gevallen zal dit uitwijzen of een project valt onder het POP dan wel de Structuurfondsen. 

2 Voor de overblijvende gevallen beoordeelt de beheersautoriteit de algemene doe-
len/kenmerken van het project. Over het algemeen geldt dat het bij POP om meer kleinscha-
lige projecten gaat, georiënteerd op het lokale niveau en gerelateerd aan de agrarische ge-
meenschap. Bij Structuurfondsen gaat het meer om grotere projecten met een breder type 
actoren en gericht op regionale concurrentiekracht. Voor de meeste overblijvende gevallen 
zal dit in voldoende mate uitsluitsel geven over het geven van steun vanuit het POP dan wel 
de Structuurfondsen. 

3 In die gevallen waar de beheersautoriteit op grond van de eerste 2 stappen niet zonder meer 
kan bepalen of het project onder POP dan wel de Structuurfondsen valt (omdat het project 
naar zijn aard uit beide fondsen steun zou kunnen ontvangen) worden de volgende projecten 
uitgesloten voor EFRO: 
a projecten die passen binnen POP- Maatregel 124 (samenwerking bij innovatie), voor 

zover de totale subsidiabele publieke kosten minder dan  € 1.428.572,- bedragen; 
b projecten die passen binnen POP-Maatregel 311 (diversificatie), 321 (basisvoorzienin-

gen) en 322 (dorpsvernieuwing en ontwikkeling); 
c projecten die passen binnen Maatregel 312 (oprichting/ontwikkeling micro-

ondernemingen), voor zover het gaat om groepen ondernemingen met een van de 
volgende Kamer van Koophandel-codes (BIK-codes):  
Code 923 (overig amusement en kunst); 
Code 925 (culturele uitleencentra, openbare archieven, musea, dieren- en plantentui-
nen); 
Code 92629 (overig buitensport); 
Code 92642 (roei- kano- zeil en surfsport); 
Code 92724 (recreatie n.e.g.). codes 927241 t/m 927244); 

d projecten die passen binnen Maatregel 313 (bevordering toeristische activiteiten) 
Maatregel 323 (instandhouding en opwaardering landelijk erfgoed) voor zover de tota-
le subsidiabele publieke kosten minder dan € 500.000 bedragen. 

 
Bron: resultaat onderhandelingen tussen Rijk en Europese Commissie, tekst moest letterlijk opgenomen 
worden in het OP. 
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Afbakening ESF 
 
Reguliere opleidingstrajecten zijn in het kader van EFRO niet subsidiabel. Coaching en opleiding 
van deelnemers in een project kan alleen wanneer het rechtstreeks voortvloeit uit het project en 
niet ondergebracht kan worden bij ESF-acties.  
Het ontwikkelen van regionaal arbeidsmarktbeleid wordt vooral via het ESF vormgegeven. Hier-
bij worden de volgende actielijnen onderscheiden: 
A Toeleiding van werklozen naar de arbeidsmarkt: aanvragen kunnen alleen via aangewezen 

rechtspersonen (gemeenten, CWI ,UWV en O&O fondsen). Projecten in dit kader zijn gericht 
op uitkeringsgerechtigden/ herintredende vrouwen, ouderen 55+ in de Wwb en gedeeltelijk 
arbeidsgeschikten/arbeidsbelemmerden.   

B re-integratie van gedetineerden en jongeren in jeugdinrichtingen; aanvragen bij de minister 
van Justitie. 

C Praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs; aanvragen via onderwijsinstellingen; 
D Verbetering arbeidsmarktpositie van werkenden ; aanvragen via erkende O&O-fondsen. 
E Sociale innovatie; verhogen van de arbeidsproduktiviteit door middel van innoveren in werk-

wijzen, werkprocessen en arbeidsverhoudingen en het maximaal benutten van competen-
ties, gericht op het verbeteren van bedrijfsprestaties en ontplooiing van talent. Aanvragen 
moeten gedaan worden door een rechtspersoon. 

J Actie Jeugd heeft tot doel jeugdwerkloosheid te voorkomen. Het scholen van jongeren en het 
vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt staan centraal. 

 
(Bron: EU-regelgeving en ESF-OP; Subsidieregeling ESF 2007-2013 van 13 december 2006 + 
aanpassingen t/m 7 januari 2009.) 
 



 
 
 
 
 
 
Bijlage B Indicatorenset Operationeel Programma Oost-Nederland 

 

Prioriteit 1 Versterken regionale innovatiekracht, kenniseconomie en ondernemerschap 

Aantal R&D projecten 15 

Private R&D investeringen in € (in miljoenen) € 10 mln 

Publieke R&D investeringen in € (in miljoenen) € 10 mln 

Aantal ondersteunde startende bedrijven en kleine bedrijven (< 5 jaar) 150 

Aantal nieuwe samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en kennis-/research instellingen 100  

Uitgelokte private vervolginvesteringen in € (in miljoenen)  € 25  mln 

Aantal ondersteunde MKB-bedrijven  2.000  

  

Aantal bruto gecreëerde arbeidsplaatsen (in FTE) 900 

 

Prioriteit 2 Versterken innovatieklimaat in stedelijke netwerken 

Aantal projecten gericht op verbetering bereikbaarheid via alternatieve vervoersvormen 

als OV, fiets, lopen, water 

10 

Aantal projecten gericht op verbetering bereikbaarheid 10  

Aantal gerenoveerde of nieuwe stedelijke voorzieningen 25 

Aantal hectare bedrijfsterreinen gemoderniseerd 200  

Aantal toeristische-recreatieve projecten 10 

Aantal projecten gericht op verbetering natuur, landschap of cultureel erfgoed 14 

  

Aantal bruto gecreëerde arbeidsplaatsen (in FTE) 1200  

 

Prioriteit 3 Versterken attractieve steden 

Aantal projecten gericht op ondernemerschap, stads/wijkeconomie 25 

Aantal ondersteunde startende bedrijven en kleine bedrijven (<5jr) 30 

Aantal ondersteunde MKB-bedrijven 30 

Aantal gerenoveerde of nieuwe stedelijke voorzieningen 10 

Aantal projecten gericht op participatie, leefbaarheid of sociale activering 25 

Aantal m2 bedrijfslocatie gemoderniseerd 200.000 

  

Aantal bruto gecreëerde arbeidsplaatsen (in FTE) 25  
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Artikel II 
 

1. Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad. 
2. Aanvragen waarop reeds toekennend is beschikt, worden voor de vaststelling afgewikkeld 

volgens de bepalingen van dit besluit. 
3. Aanvragen die voor inwerkingtreding zijn ingediend maar waarop nog niet is beschikt, wor-

den beoordeeld volgens de bepalingen van dit besluit. 
 
Gehoord hebbende het positieve advies in deze van het Comité van Toezicht voornoemd d.d. 
11 juni 2010, vastgesteld door de beheersautoriteit. 
 
Gegeven te Arnhem, 13 juli 2010 - zaaknummer 2008-009034 
Gedeputeerde Staten van Gelderland, 
Th.C. Peters      - plv. Commissaris van de Koningin 
P.P.L. van Kalmthout - secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
Uitgegeven, 19 juli 2010  
De secretaris,  
drs. P.P.L. van Kalmthout 
 


