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Loket open: 3 december 2018, 09.00u tot en met 7 juni 2019, 17.00u
De openstelling is opgesplitst in drie thema’s: Maintenance, Biobased en
Logistiek
Deze factsheet gaat specifiek over het thema Logistiek
Digitaal indienen via de webportal van Stimulus Programmamanagement
Tenderprocedure.

Zie paragraaf 2 Versterking Innovatiesysteem in de Subsidieregeling
Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020
Totaal beschikbare subsidie: € 5.000.000
Subsidiepercentage = maximaal 35%
Max. subsidie per project = € 1.000.000

Doel
Het doel van programmaprioriteit 1B1
Systeemversterking is het versterken en verbreden
van het Zuid-Nederlandse open innovatiesysteem in
crossovers vanuit in dit geval de nationale topcluster
Logistiek met andere nationale en internationale
topclusters. Daarbij speelt het MKB een grote rol. De
openstelling binnen het thema Logistiek is gericht op
de specifieke deelthema’s smart logistics en
sustainable, circular logistics.

Waarvoor kan subsidie worden
aangevraagd?
Subsidie kan worden aangevraagd voor projecten gericht op
versterking van het innovatiesysteem vanuit de nationale
topcluster Logistiek in de benoemde thema’s.

Voor wie?
Primair kan subsidie door een individuele MKB-onderneming
of kennisinstelling aangevraagd worden, voor projecten die
bijdragen aan de versterking van het innovatiesysteem in
Zuid-Nederland. Naast het MKB kunnen ook het overige
bedrijfsleven en clusterorganisaties subsidie aanvragen, mits
het MKB aantoonbaar onderdeel uitmaakt van het project
en de projectresultaten bijdragen aan de versterking van het
innovatiesysteem in Zuid-Nederland.

De doelgroep voor de regeling is opgenomen in artikel 2.1
van de Subsidieregeling.

Specifieke voorwaarden
De subsidievereisten die specifiek op deze openstelling van
toepassing zijn, zijn opgenomen in artikel 2.3 van de
Subsidieregeling. De belangrijkste voorwaarden zijn dat het
project gericht is op de benoemde deelthema’s, het MKB
aantoonbaar onderdeel uitmaakt van het project en het
project wordt uitgevoerd in Zuid-Nederland.

Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?
Het subsidiebedrag wordt berekend op basis van de totale
subsidiabele kosten van het project, waarbij de subsidie
maximaal 35% van de subsidiabele projectkosten zal
bedragen, tot een maximum van € 1.000.000 per project.
Informatie over welke kosten voor subsidie in aanmerking
komen, in relatie tot deze openstelling, is opgenomen in
artikel 2.4 van de Subsidieregeling Operationeel Programma
EFRO 2014-2020 Zuid-Nederland.
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Projectselectie op basis van
kwaliteitsbeoordeling
Alle OPZuid-openstellingen volgen een zogenaamde
tenderprocedure. Hierbij vindt de projectselectie
per openstelling plaats op basis van kwaliteit. Alleen de
beste projecten worden gehonoreerd.
De selectiecriteria die van toepassing zijn op deze
openstelling zijn opgenomen in artikel 2.8 van de
Subsidieregeling.
Let op! Nieuw in deze openstelling is de focus op de
nationale topcluster Logistiek met crossovers naar een of
meerdere andere (inter)nationale topcluster(s). Projecten
dienen het innovatiesysteem te versterken binnen de sector
Logistiek in de benoemde deelthema’s.

Belangrijke documentatie
Regelgeving OPZuid 2014-2020
 Subsidieregeling Operationeel Programma EFRO 20142020 Zuid-Nederland
Documenten voor projectaanvraag
 Aanvraagformulier
 Model projectplan
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website
https://www.stimulus.nl/opzuid/
Voor aanvullende vragen over de regeling kunt u contact
opnemen met Stimulus Programmamanagement, via
040 237 0100 of info@stimulus.nl.

Projectaanvraag en begroting
Om in aanmerking te komen voor een subsidie dient u een
aanvraag en begroting in. U kunt gebruik maken van formats
die beschikbaar zijn op de website van Stimulus
Programmamanagement.

Hoe dient u een projectaanvraag in?
Aanvragen kunnen in de openstellingsperiode digitaal
ingediend worden via de webportal van Stimulus
Programmamanagement. Binnen de webportal is een
handleiding beschikbaar.
Let op! In de webportal dient u via eHerkenning in te loggen
(betrouwbaarheidsniveau EH2+). Indien u niet beschikt over
een KvK-nummer kunt u een Stimulus EFRO-account
aanmaken. Klik hiertoe op aanmaken bij Inloggen met EFROaccount op de webportal. Mocht u nog geen eHerkenning
hebben, houd dan rekening met minimaal 2 – 3 werkdagen
om dit aan te vragen.

Hoe verloopt het proces van aanvraag tot
beschikking?
Nadat u uw projectaanvraag heeft ingediend, gaat de
beoordeling van de projectaanvragen van start. Binnen 22
weken na ontvangst van de aanvraag of na afloop van de
aanvraagperiode ontvangt u een beslissing op uw aanvraag
voor subsidie, in de vorm van een beschikking.

Deze factsheet is een samenvatting waar geen rechten
aan kunnen worden ontleend. De volledige tekst van de
openstelling treft u in de subsidieregeling.

