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Toelichting Toetsingskader Operationeel Programma EFRO 2007 -2013 Oost Nederland

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

DE MANAGEMENTAUTORITEIT OOST NEDERLAND

Maakt bekend dat het Comité van Toezicht van het Operationeel Programma voor Oost Neder-
land in zijn vergadering van 17 juni 2011 het volgende heeft besloten:

HET COMITÉ VAN TOEZICHT

Gelet op artikel 65, onder a, van de Kaderverord ening 1083/2006;

Gelet op het besluit van de Management Autoriteit Oost Nederland d.d. 24 mei 2011 tot vastste l-
ling van de tekst voor de Toelichting op het Toetsingskader Operationeel Programma 2007 -
2013;

BESLUIT

vast te stellen de navolgende toelichtin g:

Toelichting Toetsingskader Operationeel Programma EFRO 2007 -2013 Oost Nederland

I. INHOUDSOPGAVE
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II. INLEIDING

Transparantie in selectie van projecten is een belangrijke voorwaarde voor het inzetten van E u-
ropees en nationaal subsidiegeld. Ook het beheersen van het programma is afhankelijk van 
doorzichtige administraties en tijdige informatievoorziening. Een goede naleving van de admin i-
stratieve procedures en Europese en nationale regelgeving is essentieel voor een goede uitvo e-
ring van het programma en kan problemen voorkomen in de eindfase of zelfs  na eindafrekening. 
Van subsidie-ontvangers wordt verwacht dat voortgangsrapportages en verzoeken tot eindafr e-
kening op tijd worden ingediend, dat wijzigingen in de projectvoortgang zo spoedig mogelijk wo r-
den gemeld en dat regelgeving omtrent aanbestedinge n, staatssteun en communicatie over het 
project wordt nageleefd. Voor al deze aspecten dienen de beleidsregels, of wel het ‘Toetsing s-
kader Operationeel Programma EFRO 2007-2013 Oost-Nederland’.

In deze toelichting wordt aandacht gegeven aan een aantal bep alingen. Uitleg en interpretatie 
die behulpzaam is voor (potentiële) aanvragers en subsidieontvangers. Wel wordt opgemerkt, 
dat de toepassing van alle regels onderhevig is aan voortschrijdend inzicht, zoals dit wordt g e-
vormd door de Europese Commissie, het  Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Inn o-
vatie (EL&I), de certificeringsautoriteit (Dienst Regeling van Ministerie EL&I) en de auditautoriteit 
(Rijksauditdienst van Ministerie van Financiën). De beheersautoriteit zal in veel gevallen geho u-
den zijn die nieuwe inzichten onverkort toe te passen.

III. TOELICHTING PER ONDERDEEL

1 Algemeen van toepassing zijnde bepalingen

Het Toetsingskader Operationeel Programma EFRO 2007-2013 Oost-Nederland bevat bepalin-
gen die van belang zijn bij de selectie van p rojecten en waarborgen voor de rechtmatigheid van 
de uitvoering. De context waarbinnen het Toetsingskader dient te worden bezien, is een zeer 
breed kader van wet- en regelgeving. 

In dit deel van het Toetsingskader wordt een globaal overzicht gegeven. All e bepalingen uit de 
van toepassing zijnde regelgeving moeten worden nageleefd. De regelgeving heeft deels betre k-
king op projectselectie, maar voor een groter deel op uitvoering en verantwoording van proje c-
ten. Zo moet, onder andere afhankelijk van de proje ctinhoud, regelgeving worden nageleefd ten 
aanzien van milieu, toegankelijkheid, vogels en habitat, staatssteun en het plaatsen van o p-
drachten (aanbesteding).

Het is niet mogelijk op deze plaats een uitputtend overzicht te geven. De geldende regels en 
toelichtingen daarop zijn te vinden op de programmawebsite (www.go-oostnederland.eu).

2 Algemene beoordelingscriteria

De algemene criteria zijn opgesteld om een eerste filter te hebben voor projecten die niet vo l-
doen aan formele (minimum-) vereisten en/of die niet bijdragen aan de doelstellingen van het 
programma. De procedure van beoordelen wordt in een aparte schets uiteengezet.
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(A1) Aanvragen en ontvankelijkheid

Aanvragen voor subsidie in het kader van het programma GO EFRO 2007 -2013 kunnen doorlo-
pend ingediend worden. Het actuele aanvraagformulier is te vinden op www.go-oostne-
derland.eu. Het aanvraagformulier dient ondertekend te zijn door een daartoe bevoegd persoon 
binnen de organisatie. 
Aanvragen zullen worden getoetst op hun  volledigheid. Ingevolge artikel 4:5 van de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb) is een aanvraag volledig wanneer een volledig ingevuld aanvraagform u-
lier is ontvangen, alle verplichte bijlagen zijn  bijgevoegd en de aanvraag voldoende informatie 
biedt voor beoordeling. Aanvragen die niet volledig zijn, krijgen de mogelijkheid binnen vier we-
ken de ontbrekende informatie aan te vullen. Wordt de aanvullende informatie niet, of niet tijdig , 
of niet volledig verstrekt, dan kan worden besloten de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de 
Awb niet in behandeling te nemen.

(A2) Samenwerkingsverband

De opgenomen definitie is conform de Europese definitie. Indien de aanvraag wordt gedaan door 
een samenwerkingsverband, is een samenwerkingsovereenkomst tussen de deelnemende pa r-
tijen verplicht. Voor de ontvankelijkheid van de aanvraag dient de penvoerder in ieder geval 
(schriftelijk) gemachtigd te zijn om namens de overige partijen de subsidieaanvraag in te dienen.
Een door alle partijen ondertekende samenwerkingsovereenkomst wordt bij het aanvr aagformu-
lier gevoegd.
Iedere deelnemer in het samenwerkingsverband geldt als afzonderlijke subsidieontvanger, 
waarop alle geldende rechten en verplichtingen van toepassing zijn.  Zie bijlage 3 van het aa n-
vraagformulier.

Het Toetsingskader bepaalt het volgende "De penvoerder draagt zorg voor alle correspondentie, 
de inhoudelijke en financiële projectcoördinatie, alsmede de verantwoording aan de beheersa u-
toriteit. Voorgaande laat onverlet dat iedere deelnemer afzonderlijk verantwoordelijk is voor nal e-
ving van alle vereisten voor zijn aandeel in het project."
Dit betekent dat de penvoerder het primaire aanspreekpunt is voor de beheersautoriteit voor 
correspondentie en verantwoording. Voor het financiële verkeer betekent dit, dat betalingen dan 
wel terugvorderingen van subsidie door de beheersautoriteit worden gericht aan de penvoerder. 
De beheersautoriteit verricht betalingen en doet terugvorderingen op het totaalniveau van het 
project, waarbij het dus mogelijk is dat binnen één betaling of vordering saldering van project-
partners plaatsvindt.
Zoals in de regelgeving is bepaald, wordt de subsidie berekend per partner op basis van de su b-
sidiabele kosten per partner en naleving van alle voorwaarden per partner. Bij iedere betaling 
dan wel terugvordering wordt een o verzicht verstrekt van de opbouw van het bedrag, waarin het 
aandeel per partner inzichtelijk is.
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De penvoerder is verplicht de subsidie door te betalen aan de projectpartners op basis van hun 
aandeel in de subsidiabele kosten. In geval van terugvorderi ngen is de penvoerder verplicht de 
vordering aan de beheersautoriteit te voldoen. Hierbij dient de penvoerder zelf maatregelen te 
treffen tot eventueel verhaal van terugvorderingen op de projectpartners op basis van hun aa n-
deel in (de oorzaak van) de terug vordering.

(B4) Relatie met Operationeel Programma, Landsdeel Oost

De projectactiviteiten moeten ten goede komen aan Landsdeel Oost. De feitelijke uitvoering 
hoeft niet geheel in Landsdeel Oost plaats te vinden. Indien de activiteiten (gedeeltelijk) buit en 
landsdeel Oost plaatsvinden, dient in het projectvoorstel uitgewerkt te worden op welke wijze de 
resultaten van het project aan landsdeel Oost ten goede komen.

(B5) Relatie met prioriteit 2, Landsdeel Oost

Op grond van hoofdstuk 3, onderdeel B, kunnen  subsidies worden verstrekt ter versterking van 
het kennisfundament van de stedelijke netwerken. Projecten die binnen deze prioriteit vallen 
zullen voor minimaal 90% gericht moeten zijn op projecten in de stedelijke netwerken. De pr o-
jectonderdelen die - tot maximaal 10% - eventueel buiten de stedelijke netwerken mogen vallen, 
moeten in afwijking van B4 wel binnen het Landsdeel Oost worden uitgevoerd. Hierbij dienen de 
economische effecten ten goede te komen aan de ontwikkeling van één of meerdere stedelijk( e) 
netwerk(en) in Landsdeel Oost.

(C6) Looptijd

Projecten dienen uitvoeringsgereed te zijn op het moment van indienen van de aanvraag. Hie r-
mee wordt bedoeld dat er gestart is cq. kan worden met het uitvoeren van de projectactiviteiten 
en het maken van de kosten. Deze bepaling is voor het programma van belang, omdat de Eur o-
pese Commissie een uitgaventempo oplegt. Indien het programma per jaar onvoldoende kosten 
realiseert, wordt het EFRO-programmabudget verminderd.

Gelet op artikel 56, eerste lid, van de  Verordening (EG) 1083/2006 moet h et project worden uit-
gevoerd binnen de programmaperiode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2015. Pro-
jectactiviteiten en -kosten vóór 1 januari 2007 zijn niet subsidiabel.  Alle kosten moeten zijn g e-
maakt èn betaald op einddatum van het project. “Kosten gemaakt” betekent dat de activiteiten 
waar de kosten betrekking op hebben, zijn verricht (dus geen vooruitbetaling). “Kosten betaald” 
betekent dat de betaling daadwerkelijk van de bankafrekening moet zijn afgeschreven.

Voor projecten waarvoor subsidie wordt verleend onder de werkingssfeer van de Omnibus D e-
centraal Regeling, of een andere vrijstellingsverordening van de Europese Commissie in het 
kader van geoorloofde staatssteun, geldt op grond van deze regelgeving daarnaast dat de activi-
teiten niet gestart mogen zijn voorafgaand aan het indienen van de subsidieaanvraag.
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(D) Financieel, subsidiabele kosten

De subsidiabele kosten worden beoordeeld aan de hand van de Regeling EFRO doelstelling 2 
programmaperiode 2007-2013, Verordening (EG) 1080/2006, Verordening (EG) 1083/2006 en 
dit Toetsingskader Operationeel Programma EFRO 2007-2013 Oost-Nederland.

(D8) Voorschotten

In bepaling D8 is bepaald dat projecten van andere subsidieontvangers dan overheidsinstanties 
10% van de toegekende subsidie als werkvoorschot kunnen aanvragen. Deze werkvoorschotten 
betreffen een betaling waar nog geen gecontroleerde kosten tegenover staan. Hogere werkvoo r-
schotten zijn in beginsel niet mogelijk. Het programma beschikt niet over liquidit eiten hiervoor.

Daarnaast wordt gewerkt met voorschotten op basis van rapportages. Op basis van tussentijdse 
rapportage(s) door een project, worden de gerapporteerde kosten gecontroleerd. Voor zover de 
kosten akkoord worden bevonden, wordt het subsidieaan deel in de alsdan gerealiseerde kosten 
uitbetaald. Deze betalingen zijn ‘voorlopig’ totdat de subsidievaststelling definitief is geworden.

(E) Subsidieverdelingsmethodiek

Aanvragen kunnen op ieder moment worden ingediend. Behandeling vindt plaats op volg orde 
van binnenkomst van volledige aanvragen. Op www.go-oostnederland.eu staat een beschrijving 
van de procedure.

Aanvragen worden behandeld tot aan het bereiken van het subsidieplafond. Krachtens artikel 
4:25, tweede lid, van de Awb wordt subsidie geweig erd indien het plafond met de toekenning zou 
worden overschreden. Mochten er op enige dag meerdere aanvragen worden ontvangen, waa r-
bij met toekenning van die allemaal het plafond zou worden overschreden, dan worden deze 
aanvragen ten opzichte van elkaar qu a volgorde gerangschikt op basis van prioriteitscriteria. Die 
criteria zijn opgenomen in hoofdstuk 3 van het Toetsingskader.

(F en G) Rapportage en vaststelling

De beheersautoriteit bepaalt bij besluit op welke momenten over de inhoudelijke en financiële
voortgang van het project moet worden gerapporteerd. De beheersautoriteit kan ten behoeve 
hiervan (digitale formulieren en programma’s vaststellen. De actuele procedure en vereisten zijn 
te vinden op www.go-oostnederland.eu. 

Voor de eindrapportage en aanvraag tot vaststelling kan de beheersautoriteit formulieren en 
programma’s vaststellen. De actuele formulieren en vereisten zijn te vinden op www.go -
oostnederland.eu. 

Informatie omtrent de toepassing van de bepalingen onder F. en G. op tussentijdse voor tgangs-
rapportages, de eindrapportage en het afsluitende verzoek tot vaststelling en de (digitale) indi e-
ning daarvan, kan worden gevonden op www.go-oostnederland.eu.
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3 Inhoudelijke toetsingscriteria

Selectiecriteria

Het Operationeel Programma bevat doe lstellingen voor de regio Oost -Nederland. Ieder project 
wordt getoetst op bijdrage aan het bereiken van die doelstellingen. Daarbij wordt onder andere 
gekeken naar de ‘value for money’, oftewel de verhouding tussen de gevraagde subsidie en de 
bijdrage aan de doelstellingen. Handvat voor deze toetsing zijn de indicatoren, zoals opgenomen 
in bijlage B onder artikel I.

Prioriteitscriteria

Binnen het beschikbare budget geldt een open indiening, waarbij projecten die positief worden 
gewaardeerd in de toetsing, een subsidietoekenning krijgen. Op de kalenderdag waarop ontva n-
kelijke aanvragen worden ontvangen die – tezamen – qua gevraagde subsidiebijdrage uitstijgen 
boven het beschikbare budget, worden de ontvankelijke aanvragen van die kalenderdag ten 
opzichte van elkaar geprioriteerd. Daarbij worden de criteria gehanteerd zoals, per prioriteit, zijn 
vermeld onder de prioriteitscriteria (zie ook onder ‘subsidieverdelingsmethodiek op vorige pag i-
na).

Het Comité van Toezicht voornoemd

12 juli 2011 - zaaknummer 2008-009034
De Managementautoriteit Oost Nederland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
drs. P.P.L. van Kalmthout - secretaris

Uitgegeven 13 juli 2011
De secretaris,
drs. P.P.L. van Kalmthout


