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Onderwerp: Stand van zaken project Skills4Future
Status: Ter informatie

G

eachte voorz itter/leden,

lnleiding
Hierbij informeren wij u over het vervallen van de provinciale cofinancieringssubsidie voor het project Skills4Future. ln de vergaderingen van de commissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van 23 januari 2019 en 18 september 2019

hebben wij het verlenen van deze cofinancieringssubsidie en de wijziging hierin
via de 'voorhangprocedure'aan u voorgelegd. Met deze brief informeren wij u
ook over de afhechting.

Het proces
ln de eerste helft van 2019 heeft het Alfa College een subsidieaanvraag ingediend bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het
project Skills4Future, Excellent Vakmanschap voor en door de maakindustrie
Dutch Tech Zone. Het betrof een aanvraag in het kader van het Regionaal investeringsfonds (RlF) MBO. Aan de provincie Drenthe werd een cofinancieringsbijdrage ter hoogte van € 300.000,-- gevraagd.
Het ministerie heeft de RIF-aanvraag destijds op formele gronden afgewezen.
Om het momentum te behouden, hebben wij een deel van de door ons toegekende subsidie, € 75.000,--, direct beschikbaar gesteld, zodat in september 2019,
met de aanvang van het nieuwe schooljaar, in afgeslankte vorm alvast gestart
kon worden met de uitvoering van het project. De overige cofinancieringssubsidie, een bedrag van € 225.000,--, werd verleend onder de ontbindende voorwaarde dat er een nieuwe R|F-aanvraag zou worden ingediend.
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Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe
Uiteindelijk bleek een nieuwe R|F-aanvraag toch niet haalbaar en werd in het
voorjaar van 2020 door de samenwerkingspartners besloten een aanvraag in te
dienen voor financiering uit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. De aanvraag
heeft inmiddels goedkeuring verkregen, waardoor het project Skills4Future voor
de resterende periode van drie jaar uit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe zal
worden gefinancierd. Het gaat hierbij om een bedrag van ruim € 1,8 miljoen op
een totale omvang van ruim €4,2 miljoen. De bedrijven en scholen leveren een
bijdrage van ruim € 2,3 miljoen.
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