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Aan de leden van Provinciale Staten van de provincies 
Groningen, Fryslän en Drenthe 

Groningen, 25 februari 2020 

Behandeld door : Danny Kerstholt 
Telefoonnummer z 050-5224964 
Briefnummer : UP-20-00068 
E-maiI : kerstholt@snn.nl 
Onderwerp : EFRO—voortgangsrapportage 

Geachte leden, 

Hierbij ontvangt u ter informatie de EFRO-voortgangsrapportage waarin de stand van zaken van 
het huidige EFRO-programma per 31 december 2019 wordt weergegeven. Voor vragen over deze 
rapportage kunt u terecht bij Danny Kerstholt van het SNN. 

Wij wîjzen u ook nog graag op onze website, waar u ¡nspirerende verhalen en ervaringen kunt 
Iezen van onze aanvragers. . 

Hoogachtend, 

het agelijks Bestuur van het 
Sam nwerkingsverband Noord-Nederland
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EFRO PlanningEFRO-toekenningen EFRO-toekenningen inclusief Rijkscofinanciering
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VOORTGANGSRAPPORTAGE 
OP EFRO 2014-2020
PEILDATUM 31 DECEMBER 2019

Voor u ligt de nieuwste editie van het monitoringsrapport van 
het EFRO-programma. In dit rapport wordt een zo actueel 
mogelijk beeld geschetst van de voortgang van het programma, 
waarbij 31 december als peildatum wordt gehanteerd.

OP EFRO: het programma ligt goed op koers. De bestedingsnorm 
voor 2019 is gehaald en het aantal toekenningen is in het laatste 
kwartaal van 2019 verder toegenomen. Het programma staat 
nog tot halverwege 2020 over de volle breedte open. Daarna 
gaat het programma zijn laatste fase in. 

BESTEDINGSNORM GEHAALD

Eind 2019 is op programmaniveau voor in totaal 74 mln euro 
aan kosten gerealiseerd. Dit bedrag bestaat voor 69,1 mln 
euro uit door projecten gerealiseerde kosten die door SNN zijn 
gecontroleerd en goedgekeurd. De overige kosten betreffen 
technische bijstand. Hiermee wordt de zogeheten N+3-norm 
gehaald. De verwachtingen ten aanzien van de realisatie van 
kosten door projecten voor 2020 zijn positief. 

TOEKENNINGEN NEMEN VERDER TOE

De afhandeling van subsidieaanvragen heeft alle aandacht. 
In het laatste kwartaal van 2019 heeft voor 7,7 mln euro aan 
projecten een formele toekenning ontvangen van het SNN. In 
dit zelfde kwartaal is voor 6,6 mln euro aan projecten positief 
beoordeeld door de deskundigencommissie en is voor 10 mln 
euro aan nieuwe aanvragen ingediend.
 
PROGRAMMERING 2020 EN VERDER

Het EFRO-programma gaat zijn laatste fase in. Tot halverwege 
2020 staat het programma nog over de volle breedte open. 
Daarna zullen de calls Human Capital, Kennisontwikkeling, 
Proeftuinen en de Open Innovatie Call definitief worden gesloten. 
Alleen voor de call Valorisatie en de ondernemersregeling VIA 
zullen in de loop van 2020 nog nieuwe openstellingen volgen. 

VOORTGANG EFRO-TOEKENNINGEN
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In het laatste kwartaal van 2019 is voor 10 mln euro aan nieuwe EFRO-aanvragen ingediend. Daarmee is op programmaniveau voor 
in totaal 174 mln euro aan aanvragen ingediend, waarvan 156 mln euro inhoudelijk is behandeld door de deskundigencommissie. 
Van de aanvragen die niet (nog) niet inhoudelijk zijn behandeld, is 8,9 mln euro nog in behandeling en is in totaal voor 8,3 mln euro 
buiten behandeling gesteld.

Het totale volume aan toegekende projecten is afgelopen kwartaal toegenomen met 6,6 mln euro en bedraagt nu 113,6 mln euro. 
Dit is inclusief de projecten die een positief advies van de deskundigencommissie hebben ontvangen, maar nog in afwachting 
zijn van een formele toekenning. De tabel hieronder geeft een uitsplitsing van de totaal aangevraagde subsidie naar prioriteit 1 – 
innovatie en prioriteit 2 – Co2-reductie.

Het programma kent een vijftal instrumenten die tot en met 2019 jaarlijks opnieuw zijn opengesteld, en een tweetal laagdrempelige 
ondernemersregelingen (VIA en KEI). Deze ondernemersregelingen betreffen in feite projecten binnen het programma waarvoor 
de drie provincies een aanvraag hebben ingediend. De provincies hebben het SNN vervolgens gevraagd de regelingen uit te voeren. 
Middels deze ondernemersregelingen worden ook projecten mogelijk gemaakt die niet het vereiste minimale kostenniveau van 
200.000 euro halen dat geldt voor het EFRO. De bijdrage vanuit het programma aan de VIA bedraagt 24,8 mln euro en de bijdrage 
aan de KEI bedraagt 8 mln euro. 

De beide ondernemersregelingen spelen zichtbaar in op een grote behoefte bij het mkb. Voor de KEI geldt dat er op dit moment nog 
voldoende budget resteert om de regeling voort te zetten tot medio 2020. Voor de VIA geldt dat de huidige budgetten grotendeels 
zijn overtekend en dat er nieuw budget beschikbaar moet worden gesteld om de regeling ook in 2020 voort te kunnen zetten. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gevraagde subsidie voor de vijf reguliere EFRO-instrumenten per jaar en het 
toekenningspercentage dat hierop van toepassing is. 

INHOUDELIJK BEHANDELD BEDRAG (€) EN TOEKENNINGSPERCENTAGES (%) PER INSTRUMENT PER JAAR

HOEVEEL SUBSIDIE IS ER AANGEVRAAGD?

PRIORITEIT 2 - CO2-REDUCTIEPRIORITEIT 1 - INNOVATIE

Inhoudelijk behandeld In behandeling Buiten behandeling gesteld

Aangevraagd

* bedragen in miljoenen €

Toegekend

Inhoudelijk behandeld:

Wacht op toekenning

Afgewezen door Deskundigencommissie

€ 122,3

€ 4,5

€134,6
€ 70,8 (58%)

€ 14,4 (12%)

€ 37,2 (30%)

€ 7,9

Inhoudelijk behandeld In behandeling Buiten behandeling gesteld

Aangevraagd

* bedragen in miljoenen €

Toegekend

Inhoudelijk behandeld:

Wacht op toekenning

Afgewezen door Deskundigencommissie

€ 34,5
€ 1,1

€ 3,9

€ 39,5
€ 25,4 (73%)

3,0 (9%)

6,2 (18%)

2015 2016 2017 2018 2019 t/m Q2
€ % € % € % € % € %

Call Valorisatie € 7,6 53% € 10,2 49% € 8,8 59% € 11,2 68% € 13,0 69%

Call Kennisontwikkeling - - € 9,2 50% € 3,5 89% € 2,8 22% € 6,1 66%

Call Proeftuinen - - € 4,7 42% € 9,2 95% € 4,9 80% € 2,9 100%

Call Human Capital - - - - € 5,3 31% € 0,5 100% - -
Open Innovatie Call - - - - - - € 8,0 50% € 13,6 83%

STAND VAN ZAKEN PER PRIORITEIT
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Provinciale cofinanciering

Gemeentelijke cofinanciering

Nationale cofinanciering

Kennisinstellingen

Overig publiek

Publieke 
partijen in 
programma

* bedragen in miljoenen €

€ 25,1

€ 2,2

€ 32,4

€ 61,1

0,3
1,2

EFRO + Rijkscofinanciering Publieke partijen Private partijen

Totale
Kosten

programma

* bedragen in miljoenen €

€ 61,1

€ 166,1 € 113,6

€340,8

WIE BETAALT MEE AAN DE UITVOERING?
De totale begrote kosten binnen het EFRO-programma zijn afgelopen kwartaal toegenomen met 18 mln euro en bedragen nu 340,8 
mln euro. Deze kosten worden voor de helft gedragen door private partijen. Het overgrote deel van deze private partijen betreft 
mkb. Het EFRO (inclusief rijkscofinanciering) draagt hier als financier voor een derde aan bij. Het overige deel wordt gedragen door 
publieke partijen. 

De verdeling van de publieke financiering laat zien dat de noordelijke provincies hierin het grootste deel voor hun rekening nemen, 
gevolgd door de kennisinstellingen. De 0,3 mln euro die is opgenomen als nationale cofinanciering betreft subsidiebudget vanuit 
de topsectoren dat gecombineerd met EFRO-subsidie beschikbaar is gesteld. Dit betrof een gezamenlijke Tender Valorisatie in de 
zomer van 2017. 

3 4

VERDELING FINANCIERING VERDELING PUBLIEKE FINANCIERING 
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Onze studenten zijn nu meer 
businesswise

“Waar ik het meest trots op ben? Dat we nu al grote noordelijke 
ondernemers helpen met concrete onderzoeksvragen en dat we 
volgend jaar van start gaan met de nieuwe masteropleiding. Dat 
is heel knap hoor, zo snel.”

Managing director Bas Baalmans van het Groningen Digital  
Business Centre (GDBC) is blij. Anderhalf jaar geleden 
werd het GDBC (met  subsidie van het SNN) opgericht door 
de Rijksuniversiteit Groningen en de Noordelijke Online  
Ondernemers (NOO). Het doel: de digitale sector in Noord-
Nederland versterken en academici behouden voor de regio. 

Studenten zijn enthousiast over het GDBC. “De GDBC Learning 
Communities zijn de ideale ontmoetingsplaats voor bedrijven die 
willen innoveren en ambitieuze studenten die een stap verder 
willen. Ik doe als student nu professionele inzichten op die ik met 
mijn studie alleen niet had gekregen.”.

6Lees meer
3

https://www.snn.nl/raak-geinspireerd/onze-studenten-zijn-nu-meer-businesswise
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Werkbezoek BioBizz Hub

In Noord-Nederland bruist het van de innovatieve 
watertechnologieën. Toch bereikt niet elk nieuwe prototype zijn 
volle potentie. Om dit te veranderen richt Paques in Balk een 
proeftuin op. Joost Paques: ‘De BioBizz Hub is de springplank naar 
de internationale markt.’

De gedeputeerden van de provincies Fryslân, Groningen en 
Drenthe én het Samenwerkingsverband Noord-Nederland 
(SNN) brachten 9 januari 2020 gezamenlijk een werkbezoek aan 
de proeftuin BioBizz hub in Balk. Begin vorig jaar verleenden 
zij, samen met het ministerie van EZK, bijna € 2,3 miljoen euro 
subsidie, waarvan ruim €1.8 miljoen Europese subsidie (EFRO). 

Met de BioBizz hub versterkt Noord-Nederland zijn internationale 
kennis- en concurrentiepositie in de wereld op het gebied van 
water- en biobased technologie flink. De bouw van de proeftuin 
is in volle gang. In september 2020 zal de BioBizz hub geopend 
worden. Op dat moment zullen er minimaal 8 startups gevestigd 
zijn.

Gerealiseerd eind 
2019

Verwachte realisatie 
eind 2020

Streefwaarde
eind 2023

Innova-
tie

Ondernemingen in afgeronde 
projecten

287 - 434

Ondernemingen in gestarte 
projecten

585 - -

Gerealiseerde investeringen € 51,4 € 87,1 € 207,9

CO2-
reductie

Ondernemingen in afgeronde 
projecten

138 - 140

Ondernemingen in gestarte 
projecten

160 - -

Gerealiseerde investeringen € 17,7 € 33,2 € 60,9

Prestatieindicatoren per prioriteit

Bedragen in miljoenen €

PRESTATIEKADER
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HOE PRESTEERT HET OP?
Er zijn twee momenten vastgelegd waarop de Europese Commissie de voortgang van het programma beoordeelt. Het eerste 
moment betrof een tussentijdse beoordeling van de voortgang, waarbij voor elk van de zes prestatieindicatoren een streefwaarde 
was bepaald. Dit beoordelingsmoment was eind 2018. Het volgende moment waarop de realisatie van de doelstellingen van 
het programma wordt beoordeeld, is aan het eind van de uitvoeringsperiode van het programma. Dit moment is bepaald op 31 
december 2023. 

De totale begrote kosten binnen het EFRO-programma bedragen eind 2019 in totaal 340,8 mln euro (zie ook het vorige hoofdstuk). 
Van deze kosten is tot dusver 69,1 mln euro door projecten gedeclareerd en door het SNN gecontroleerd en goedgekeurd.

Naast de investeringen die projecten tot dusver hebben gedaan, is ook het aantal ondernemingen dat steun ontvangt vanuit 
door EFRO gesubsidieerde projecten verder toegenomen. Het aantal ondernemingen dat steun ontvangt is afgelopen kwartaal 
toegenomen met 63 en telt nu op tot 745 ondernemingen. De beide ondernemersregelingen VIA en KEI hebben hier een groot 
aandeel in. Het aantal ondernemingen dat inmiddels een project heeft afgerond is toegenomen met 120 en telt nu op tot 425 
ondernemingen. 

Lees meer

https://www.snn.nl/nieuws/provincies-bekijken-start-bouw-innovatieve-proeftuin-biobizz
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* bedragen in miljoenen €

€ 44,6

€ 12,7

€ 12,2
Noord-

Nederland
breed
€ 44,1

AANDEEL PARTNERS PER PROVINCIE IN 
NOORD-NEDERLAND BREDE PROJECTEN

Friesland

Groningen

Drenthe

Buiten provincies

  € 15,9 mln

€ 16,3 mln

€ 11,0 mln

€ 0,9 mln

268

260

40
Buiten de provincies

177

TOEKENNINGEN PER PROVINCIE
Om de toekenningen per provincie inzichtelijk te kunnen maken, is ervoor gekozen om projecten waarvan 70% of meer van de 
kosten in één provincie wordt gemaakt, toe te rekenen aan die betreffende provincie. Zijn de kosten gelijkmatiger verdeeld over de 
provincies, dan wordt het project aangemerkt als noordelijk. Afgelopen kwartaal is het bedrag aan toekenningen met 6,6 mln euro 
toegenomen. Hiervan is volgens de gekozen systematiek 3,9 mln euro toe te rekenen aan de provincie Fryslân. Het betreft hier de 
toekenning van een omvangrijk project binnen de Open Innovatie Call. 

De gekozen verdelingssystematiek leidt tot een enigszins vertekend beeld. Daarom is er ook een verbijzondering van de categorie 
noordelijke projecten opgenomen, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt in welke provincie de EFRO-bijdragen aan deze noordelijke 
projecten landen. Bij de noordelijke projecten VIA en KEI is gekeken in welke provincie de beschikte projecten worden uitgevoerd. 
De totaal beschikbare budgetten van de VIA en KEI zijn naar rato hiervan verdeeld over de provincies. De verdeling voor de overige 
noordelijke projecten is gemaakt op basis van het naar rato verdelen van de kosten op basis van de vestigingsplaats van de partners. 

De gemaakte  verbijzondering van de categorie noordelijke projecten geeft een genuanceerder beeld van waar de EFRO-subsidies 
neerslaan. 

MKB BEDRIJVEN PER PROVINCIE
Waar de voortgangsrapportage voorheen alleen inzicht gaf 
in de verdeling van de toekenningen per provincie, is er deze 
rapportage voor gekozen om ook de verdeling van het aantal 
deelnemende mkb-bedrijven per provincie inzichtelijk te 
maken. In de verdeling van de toekenningen zijn namelijk ook 
de bijdragen aan kennisinstellingen meegerekend, die voor een 
belangrijk deel zijn geconcentreerd in Groningen. De verdeling 
van het aantal mkb-bedrijven per provincie laat een meer 
evenwichtig beeld zien. De provincie Fryslân kent met 268 
bedrijven het hoogste aantal deelnemende bedrijven, op de 
voet gevolgd door Groningen.

VERDELING PER PROVINCIE



6

Individueel mkb traject

Samenwerking mkb - kennisinstelling

Samenwerking tussen mkb

Samenwerking 
mkb - grootbedrijf

Overig projecten

Totaal
toegekend

* bedragen in miljoenen €

€ 47,9

€ 39,3

€ 17,9

€ 0,7

€ 113,6
€ 7,7

Gezondheid, Demografie 
en Welzijn

Voedselzekerheid,duurzame 
landbouw en bio-economie

Zekere, schone en 
efficiënte energie

Schone, veilige 
watervoorziening

Totaal
toegekend

* bedragen in miljoenen €

€ 41,2

€ 28,4

€ 13,6

€ 113,6€ 30,3

BETROKKENHEID MKB
Innovatie binnen het mkb is de belangrijkste doelstelling 
van het EFRO-programma. Met een totaal van 47,9 mln euro 
gaat het grootste deel van de EFRO-bijdragen naar projecten 
van individuele mkb’ers. De daarop volgende categorie is 
de categorie samenwerking mkb en kennisinstellingen. Het 
bedrag aan toekenningen voor dit type van samenwerking 
is afgelopen kwartaal met 3,6 mln euro toegenomen. De 
categorie overige projecten betreft voornamelijk projecten die 
worden aangevraagd door een cluster van partijen die hiervoor 
een nieuwe entiteit hebben opgericht. Hier is vooral sprake van 
binnen de call proeftuinen.

MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN
Het EFRO-programma richt zich op projecten die een bijdrage 
leveren aan de oplossing van maatschappelijke uitdagingen 
zoals deze in de regionale innovatiestrategie geformuleerd 
zijn. Voor het tweede kwartaal op rij is de maatschappelijke 
uitdaging gezondheid, demografie en welzijn de grootste stijger. 
Het merendeel van de projecten die afgelopen kwartaal positief 
zijn beoordeeld door de deskundigencommissie draagt bij aan 
deze uitdaging. 

VERDELING NAAR MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN
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HOEVEEL KOSTEN ZIJN GEREALISEERD?
Ieder jaar dient een vastgesteld volume aan subsidiabele kosten te zijn goedgekeurd en gedeclareerd bij de Europese Commissie. 
Het betreft de zogenaamde bestedingsnorm (N+3). Het bedrag dat voor 2019 gehaald moet worden bedraagt 72,7 mln euro. Met 
een totaal van 74 mln euro aan gerealiseerde kosten wordt de norm voor 2019 gehaald. 

Voor 2020 is de verwachting dat het totaal aan gerealiseerde kosten uit gaat komen op 126,7 mln euro. Een toename van ruim 50 
mln euro. Deze verwachting is gebaseerd op de kostendeclaraties van projecten tot dusver in combinatie met de uitgavenplanningen 
van de projecten. Nadat de door projecten gerealiseerde kosten zijn gecontroleerd door het SNN, worden deze opgenomen in een 
betaalaanvraag aan de Europese Commissie. De eerste betaalaanvraag in 2020 staat gepland voor februari en de verwachting is 
dat hierin voor 17 mln euro aan kosten wordt opgenomen. De hierop volgende betaalaanvragen bij de Europese Commissie staan 
gepland voor juli en november.   

Bij de afsluiting van het programma eind 2023 zal voor ten minste 270,7 mln euro aan gerealiseerde kosten moeten zijn ingediend 
bij de Europese Commissie om aan de norm te voldoen. Het totaal aan kosten dat op dit moment gemoeid is met de toegekende 
projecten en de projecten met een positieve beoordeling bedraagt 340,8 mln euro.

HOEVEEL PROJECTEN ZIJN ER AFGEROND?
Waar de aandacht tot dusver voornamelijk gericht is op de voortgang van de toekenningen, zal de aandacht komende periode steeds 
meer verschuiven naar de voortgang en de afronding van projecten. Van de 122 toegekende projecten binnen het programma zijn 
er inmiddels 29 afgerond. Het betreffen hier voornamelijk valorisatieprojecten die zijn ingediend in de periode 2015 tot 2016. 

Vanaf de volgende voortgangsrapportage zal ook gerapporteerd gaan worden over de realisatie van de afgeronde projecten en de 
vrijval die hierbij optreedt. Het monitoren van de realisatie en vrijval van projecten is met name van belang met het oog op een zo 
volledig mogelijke benutting van het programmabudget. 

Het Dagelijks Bestuur SNN heeft besloten om in totaal 20% van het programmabudget over te committeren. Hiertoe is besloten 
omdat de ervaring leert dat er tussentijds altijd budget vrijvalt, doordat projecten voortijdig stoppen of minder kosten maken dan 
verwacht. Om geen middelen aan het einde van het programma over te houden, is het gebruikelijk om tijdens het programma 
meer dan 100% van het budget toe te kennen aan projecten. Dit principe wordt overcommitteren genoemd. 

Gerealiseerde 
kosten eind 2019

N+3 norm 
2019

Verwachte gerealiseerde 
kosten eind 2020

N+3 norm 
2020

Europese norm 
eind 2023

Projecten € 69,1 - € 120,3 - -

Technische bijstand € 4,9 - € 6,4 - -

Totaal € 74,0 € 72,7 € 126,7 € 102,5 € 270,7

Bedragen in miljoenen €

GEREALISEERDE KOSTEN
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BEGRIPPENLIJST
HOEVEEL SUBSIDIE IS AANGEVRAAGD?

OP EFRO
Het Operationeel Programma Noord-Nederland 2014-2020, bestaande 
uit subsidie vanuit EFRO en Rijkscofinanciering. 

Aangevraagd
Het totaal aan aangevraagde subsidie binnen het Operationeel 
Programma Noord-Nederland 2014-2020, bestaande uit projecten die 
buiten behandeling zijn gesteld en inhoudelijk zijn beoordeeld door de 
deskundigencommissie.
• Inhoudelijk behandeld: Projecten die inhoudelijk door de 

deskundigencommissie zijn beoordeeld.
• In behandeling: Projecten die nog beoordeeld moeten worden 

door de deskundigencommissie, maar al wel op formele 
afwijzingsgronden zijn gecontroleerd door het SNN. 

• Buiten behandeling gesteld: Projecten die op formele 
gronden door het SNN zijn afgewezen, zonder dat deze door 
de deskundigencommissie zijn beoordeeld. Het betreft hier 
bijvoorbeeld projecten die niet voldoen aan de Europese 
verordeningen. 

Inhoudelijk behandeld
Projecten die inhoudelijk door de deskundigencommissie zijn 
beoordeeld.
• Toegekend: Projecten die subsidie toegekend hebben gekregen.  
• Wachten op toekenningen: Projecten die een positief advies van 

de deskundigencommissie hebben gekregen, maar de subsidie 
nog niet formeel toegekend hebben gekregen. 

• Afgewezen: Projecten die op basis van het inhoudelijke oordeel 
van de deskundigencommissie te weinig punten hebben gekregen 
om subsidie aan het project toe te kennen.   

WIE BETAALT MEE AAN DE UITVOERING?

Totale kosten programma
De totale kosten van alle projecten waaraan subsidie is toegekend. De 
totale kosten zijn een optelsom van alle projectbegrotingen.
• Private partijen: De begrote kosten die worden gedekt door de 

deelnemende bedrijven in subsidieprojecten. 
• Publieke partijen: De optelsom van de publieke financiering in het 

programma, bestaande uit nationale cofinanciering, provinciale 
cofinanciering, gemeentelijke cofinanciering, kennisinstellingen 
en overige publieke financiering.
• Nationale cofinanciering: De cofinanciering die vanuit de 

nationale overheid aan subsidieprojecten wordt toegekend. 
Denk bijvoorbeeld aan subsidies die vanuit MIT-gelden 
worden toegekend aan projecten. 

• Provinciale cofinanciering: De cofinanciering die de drie 
noordelijke provincies verzorgen in subsidieprojecten.

• Gemeentelijke cofinanciering: De cofinanciering die de 
noordelijke gemeentes verzorgen in subsidieprojecten.

• Kennisinstellingen: Het betreft hier de kosten die zijn 
begroot en worden gedekt door kennisinstellingen in 
subsidieprojecten. 

• Overige financiering: De kosten die zijn begroot en worden 
gedekt door overige publieke partijen in subsidieprojecten. 
Denk bijvoorbeeld aan stichtingen en verenigingen.  

HOE PRESTEERT HET OP?

Prestatiekader
Het prestatiekader van het OP EFRO bestaat uit mijlpalen en uit 
streefdoelen die in 2023 behaald dienen te worden. Dit kader omvat 
financiële indicatoren, outputindicatoren en, waar van toepassing, ook 
resultaatindicatoren. 

Outputindicatoren
Indicatoren die aangeven wat een project in directe zin oplevert. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om het aantal ondernemingen dat wordt 
ondersteund.
Ondernemingen in afgeronde projecten
Een optelsom van alle deelnemende bedrijven in projecten die een 
eindafrekening hebben ingediend.
Ondernemingen in gestarte projecten
Een optelsom van alle deelnemende bedrijven in projecten waaraan 
subsidie is verleend. 
Gerealiseerde investeringen
De kosten die zijn goedgekeurd op basis van door het SNN uitgevoerde 
controles op subsidieprojecten. Het gaat hier dus niet om kosten die 
door de Europese Commissie zijn goedgekeurd.
Maatschappelijke uitdagingen
Het OP EFRO draagt bij aan de maatschappelijke uitdagingen zoals deze 
zijn vastgesteld in de Regionale Innovatie Strategie (RIS3) van Noord-
Nederland. Het gaat dan om (1) Gezondheid, demografie en welzijn, 
(2) Voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie, (3) Zeker, 
schone en efficiënte energie en (4) Schone, veilige watervoorziening. 
Alle projecten die een EFRO-subsidie ontvangen moeten een bijdrage 
leveren aan één van deze maatschappelijke uitdagingen. 

HOEVEEL KOSTEN ZIJN ER TOT NU TOE 
GEREALISEERD?

N+3
De Europese Commissie heeft in haar uitvoeringsbesluit op het 
Operationeel Programma (OP 2014-2020) een jaarlijks ritme aan 
gemaakte- en betaalde kosten vastgelegd. Dit houdt in dat aan het 
eind van ieder jaar een vastgesteld volume totale subsidiabele kosten 
(TSK) moet zijn goedgekeurd.
Gerealiseerde kosten
De kosten die zijn goedgekeurd op basis van controles op 
subsidieprojecten. Deze controles zijn door het SNN zijn uitgevoerd. 
Het gaat hier dus niet om kosten die zijn goedgekeurd door de 
Europese Commissie.
Verwachte realisatie per rapportagejaar x
Een optelsom van goedgekeurde kosten en kosten die op basis van 
een planning zijn te verwachten. In deze planning wordt rekening 
gehouden met een vertraagde projectrealisatie en een orderrealisatie 
van de oorspronkelijke begroting. 
Europese norm per rapportagejaar x
Het betreft hier de Europese norm voor een gegeven rapportagejaar, 
gebaseerd op het jaarlijkse ritme dat is vastgesteld (N+3). 
Technische bijstand
Dit zijn de uitvoeringskosten die het SNN maakt, bijvoorbeeld voor het 
behandelen van subsidieaanvragen of het uitvoeren van controles op 
voortgangsrapportages van subsidieprojecten.

WAT ZIJN DE RESULTATEN?

Resultaatindicatoren
Aan elke specifieke doelstelling in het Operationeel Programma is een 
resultaatindicator. Het gaat dan bijvoorbeeld om een indicator wat 
betreft CO2-reductie of Human Capital.
Noord-Nederlandse Innovatiemonitor
De Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en het Samenwerkingsverband 
Noord-Nederland (SNN) brengen middels de Noord-Nederlandse 
Innovatiemonitor jaarlijks de innovatieactiviteiten, -investeringen en 
-prestaties van mkb-bedrijven uit Noord-Nederland in kaart.
Impactevaluatie
Landelijke tussentijdse EFRO-evaluatie, uitgevoerd door alle 
managementautoriteiten (MA’s) in Nederland tezamen. 
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