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Q&A’s EFRO Oost 2021-2027 
 

In dit document vindt u antwoorden op veel gestelde vragen. De vragen en antwoorden zijn ingedeeld 
in de volgende categorieën: 

- Oriëntatie aanvraag  
- Digitaal indienen van uw aanvraag  

 

Oriëntatie aanvraag 

 
1. Wanneer en waar wordt bekend gemaakt dat subsidieaanvragen ingediend kunnen worden? 

In het Provinciaal Blad www.overheid.nl en op de website www.efro-oost.eu of volg ons via 
LinkedIn of twitter. Ook in de nieuwsbrief wordt regelmatig geïnformeerd over nieuwe 
openstellingen U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief  door een email te sturen naar: efro-
oost@gelderland.nl  
 
 

2. Wanneer kan een subsidieaanvraag ingediend worden? 
Het EFRO Oost programma 2021-2027 wordt in delen opengesteld. Openstellingen worden 
voorafgaand gepubliceerd in het Provinciaal Blad. In de publicaties staat per regeling ook de 
datum van openstelling vermeld. Vanaf die datum kunnen projectaanvragen worden ingediend. 
Op de programmawebsite www.efro-oost.eu is de actuele stand van zaken van de openstelling 
per regeling te vinden. 
 

3. Als de regeling opengaat, moet ik dan om 00.01 uur van die datum mijn aanvraag indienen om 
meer kans te maken?  
Het moment van indienen is van belang bij subsidieregelingen waarbij aanvragen worden 
toegekend op basis van ‘first come first serve’. Een complete aanvraag die op 19 mei is 
ingediend, heeft voorrang  op een complete aanvraag die op 20 mei is ingediend. Het tijdstip van 
binnenkomst van subsidieaanvragen op dezelfde datum is niet van belang. Wanneer het 
subsidieplafond wordt overschreden door op dezelfde dag ingediende aanvragen, dan wordt de 
volgorde van indiening door loting bepaald. Wanneer het subsidieplafond op bijvoorbeeld 21 mei 
wordt overschreden waardoor niet alle ingediende aanvragen op 21 mei gehonoreerd kunnen 
worden, wordt er door loting bij de notaris een ranking aangebracht.  
 

4. Hoe weet ik of het nog zin heeft om een aanvraag in te dienen of dat het plafond al is 
overschreden? 
Bij de regelingen en plafonds waarbij ‘first come first serve’ geldt, publiceert de beheerautoriteit 
de overschrijding van subsidieplafonds op de website. Het kan even duren voordat de 
beheerautoriteit dit weet. Afhankelijk van de regeling worden projecten eerst voorgelegd aan de 
deskundigencommissie. In deze fase kunnen projecten nog afvallen en komt er weer ruimte in 
het subsidieplafond. De beheerautoriteit geeft pas aan of er een plafond overschreden is als dit 
helemaal zeker is. Op de programmawebsite www.efro-oost.eu is de actuele stand van zaken van 
de subidieplafonds te vinden. 
 

http://www.overheid.nl/
http://www.efro-oost.eu/
mailto:efro-oost@gelderland.nl?subject=Aanmelding%20nieuwsbrief%20Blik%20op%20Oost
mailto:efro-oost@gelderland.nl?subject=Aanmelding%20nieuwsbrief%20Blik%20op%20Oost
http://www.efro-oost.eu/
http://www.efro-oost.eu/
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5. Wat is er anders geworden ten opzichte van de vorige EFRO-periode? 
Er is veel veranderd in de nieuwe programmaperiode. Zo zijn bijvoorbeeld het Programma EFRO 
Oost, de regelingen en de wetgeving veranderd. Meer informatie treft u aan in het Infoblad op 
www.efro-oost.eu. Hieronder een paar voorbeelden: 

• Het programma richt zich op het versterken van de innovatiekracht en oplossingen in de 
energietransitie; 

• Er zijn twee prioriteiten: 
▪ Prioriteit 1 – een slimmer Oost-Nederland 
▪ Prioriteit 2 – een groener Oost-Nederland 

Binnen beide prioriteiten staan twee actielijnen centraal: 
▪ Actielijn 1 – samenwerking van mkb met elkaar, met grootbedrijf en/of 

kennisinstellingen 
▪ Actielijn2 – (gedeelde) test- en demonstratiefaciliteiten 

• Het webportaal is vernieuwd; 

• De regelgeving rondom kosten verantwoording is vereenvoudigd zie onderdeel 
‘Subsidiabele kosten’ op onze website. 

6. Welke thema’s zijn van toepassing binnen het EFRO-programma? 

• Bevordering van een innovatieve en slimme economische transformatie (‘Algemene 
innovatie‘). 

• Innovatie, demonstratie en acceptatie van slimme oplossingen in de energietransitie 
(‘Energie innovatie’). 
 

7. Welke mogelijkheden zijn er voor projecten op het gebied van toeleiding naar werk middels 
een innovatieve matching tool gericht op werkzoekenden en werkenden? 
In het EFRO Oost programma 2021-2027 zijn hiervoor geen mogelijkheden.  
 

8. Waar kan ik Handboek EFRO 2021-2027 vinden? 
Het handboek EFRO 2021-2027 wordt binnenkort gepubliceerd op onze website, www.efro-

oost.eu. onderaan de pagina bij ‘Hulpdocumenten’. Zolang het Handboek nog niet is 

gepubliceerd wordt u doorgeleid naar de documenten die voor het opstellen van een aanvraag 

het meest relevant zijn. 

 

9. Wat is de hoogte van het subsidieplafond?  
Dat verschilt per regeling. Het plafond kan bovendien in fases worden gepubliceerd. Het 
gepubliceerde deelplafond is bepalend en is te vinden onder ‘Regelgeving provincie en 
beheerautoriteit’ op de website www.efro-oost.eu. 
 

10. Hoe verloopt de (aanvraag)procedure precies?  
De aanvraagprocedure staat beschreven op de website www.efro-oost.eu. De beheerautoriteit 
voert eerst een compleetheidstoets uit. Bij ‘first come first serve’ regelingen, kan het zijn dat de 
beheerautoriteit u vraagt de aanvraag te completeren, mits er nog voldoende middelen 
beschikbaar zijn. Wanneer de aanvraag compleet is, wordt deze in behandeling genomen en 
volgt een beleidstoets en korte technische toets. Daarna wordt in de meeste gevallen een advies 
bij de deskundigencommissie gevraagd.  Wanneer de deskundigencommissie positief advies 
geeft, volgt nog een uitgebreide technische toets. Bij ‘first come first serve’ regelingen is het 
mogelijk dat u bij de technische toets of beleidstoets nog aanvullende vragen worden gesteld. 

http://www.efro-oost.eu/
https://media.gelderland.nl/Subsidiabele_kosten_EFRO_Oost_81cfc76a83.pdf
http://www.efro-oost.eu/
http://www.efro-oost.eu/
https://www.efro-oost.eu/regelgeving-provincie-en-beheerautoriteit
https://www.efro-oost.eu/regelgeving-provincie-en-beheerautoriteit
http://www.efro-oost.eu/
http://www.efro-oost.eu/
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Als uw aanvraag alle toetsen heeft doorstaan, wordt uw aanvraag met het advies van de 
deskundigencommissie voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland. Zij zijn 
bestuurlijk verantwoordelijk voor het programma en geven formeel goedkeuring. Vervolgens 
stelt de beheerautoriteit de beschikking op. 
 

11. Kan ik een afspraak maken?  
Op de website www.efro-oost.eu ziet u op welke manier u contact kunt opnemen met de 
medewerkers van EFRO Oost.  
 

12. Moet ik de aanvraag online doen? 
Ja, de aanvraag dient digitaal via www.efro-webportal.nl ingediend te worden. De meest recente 
handleiding voor het indienen van een aanvraag in het Webportaal wordt binnenkort 
gepubliceerd op www.efro-oost.eu. (onderaan de pagina bij ‘Hulpdocumenten’). 
U vult alles online in en voegt waar nodig bijlagen toe aan uw aanvraag. Bij de subsidieregelingen 
op onze website staat vermeld welke documenten nodig zijn per aanvraag. U kunt uw aanvraag 
tussentijds opslaan. Deze wordt pas definitief op het moment dat u op ‘indienen’ drukt. 
 

13. Wanneer is een subsidieaanvraag geschikt om in te dienen bij de beheerautoriteit  
Als uw aanvraag voldoet aan het EFRO Programma en de beleidsregel (zie Regelgeving provincie 
en beheerautoriteit‘)  op de website. Onder ‘Regelingen 2022’ treft u bij de subsidieregeling een 
infoblad aan waarin de doelstellingen van de regeling worden uitgelegd. Indien uw aanvraag past 
én voldoet aan de minimale eisen, dan dient u uw aanvraag in bij de beheerautoriteit. We raden 
u aan vooraf contact op te nemen met een programmamanager. 
 

14. Hoe lang mag mijn project duren?  
Dit kan per regeling verschillen. We gaan we uit van projecten met een geschatte looptijd van 
twee à drie jaar. Wanneer u een aanvraag indient wordt er wel gekeken of de projectplanning 
realistisch is ten opzichte van de uit te voeren activiteiten. Mocht er geen beperking zijn 
gegeven, dan zou in principe een project tot maximaal 30 juni 2029 kunnen doorlopen. 
 

15. Wat zijn administratieve verplichtingen? 
Houdt u er rekening mee dat aan een EFRO-subsidie specifieke eisen worden gesteld aan de 
inrichting van uw projectadministratie. Een uitgebreide toelichting treft u aan in het handboek 
EFRO 2021-2027 deze wordt binnenkort gepubliceerd op onze website, www.efro-oost.eu.  
 

16. Als de deskundigencommissie een negatief advies afgeeft, mag ik mijn aanvraag nog wijzigen 
of aanvullen? 
Wanneer de deskundigencommissie een negatief advies afgeeft, kunt u ervan uit gaan dat uw 
aanvraag wordt afgewezen. In het Webportaal kunt u het advies van de deskundigencommissie 
terugvinden. Dit kan even duren. Wanneer de subsidieregeling nog openstaat, kunt u eventueel 
een verbeterde aanvraag opnieuw indienen. Uw aanvraag wordt dan als een nieuwe aanvraag in 
behandeling genomen. U moet wel alle verplichte bijlagen opnieuw bij uw aanvraag te voegen. 
 

17. Welke innovatieprojecten kunnen in aanmerking komen voor subsidie? 
Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten projecten voldoen aan de prioriteiten en 
actielijnen van het Programma EFRO 2021-2027. Op www.efro-oost.eu wordt uitgebreid 
toegelicht welke dat zijn. We raden u te allen tijde aan om een projectidee vooraf te laten 
toetsen bij de beheerautoriteit. U doet dit door een projectideeformulier in te sturen naar efro-
oost@gelderland.nl. Een medewerker van de beheerautoriteit neemt dan contact met u op om 

http://www.efro-oost.eu/
http://www.efro-webportal.nl/
http://www.efro-oost.eu/
https://www.efro-oost.eu/regelgeving-provincie-en-beheerautoriteit
https://www.efro-oost.eu/regelgeving-provincie-en-beheerautoriteit
https://www.efro-oost.eu/ik-heb-een-vraag
http://www.efro-oost.eu/
http://www.efro-oost.eu/
mailto:efro-oost@gelderland.nl
mailto:efro-oost@gelderland.nl
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uw projectidee te bespreken.     
 

18. Wat is het verschil tussen Industrieel Onderzoek en Experimentele Ontwikkeling? 

Experimentele Ontwikkeling (EO) staat dichter bij de markt dan Industrieel Onderzoek (IO). 

Industrieel Onderzoek is meer gericht op het doen van onderzoek, terwijl Experimentele 

Ontwikkeling zich meer richt op het testen in de praktijk van bijvoorbeeld pilots of 

demonstratieprojecten. Het onderscheid is gelinkt aan de ‘Technology Readiness Levels’ 

 

19. Waar vind ik informatie over EFRO bij de Europese Commissie? 
EFRO is onderdeel van de structuurfondsen en wordt in heel Europa ingezet om de regionale 
economieën te stimuleren. Op de website regional policy van de Europese commissie vindt u 
meer informatie over de regionale programma’s. 
 

20. Kan ik subsidie aanvragen voor een project dat al gestart is? 
Nee, een project dat al is gestart voor indiening van de aanvraag kan niet gesubsidieerd worden. 
De logica hierachter is de voorwaarde dat een subsidie een ‘stimulerend effect’ moet hebben.  
Wanneer een project al is gestart, is hier geen sprake meer van. NB: als er al verplichtingen zijn 
aangegaan (bv. machines zijn aangeschaft maar nog niet geleverd) dan wordt het project 
beschouwd als zijnde gestart.   
 

21. Waar moet een projectplan aan voldoen? 
De eisen waaraan een projectplan moet voldoen, vindt u op de website www.efro-oost.eu. De 
vereisten kunnen per regeling verschillen. De beheerautoriteit stelt voor iedere regeling een 
format projectplan beschikbaar. Het projectplan moet in het Nederlands opgesteld zijn.  
 

22. Waar moet een begroting aan voldoen? 
De beheerautoriteit stelt voor iedere regeling een format begroting beschikbaar. Het is verplicht 
dit format te gebruiken.  
 

23. Waar kan ik de formulieren, format projectplan en format begroting vinden? 
Per regeling zijn de verplichte documenten en ondersteunende documenten te vinden op 
www.efro-oost.eu. Het indienen van uw aanvraag gaat digitaal via het Webportaal: www.efro-
webportal.nl. U vult alles online in en voegt waar nodig bijlagen toe. U kunt uw aanvraag 
tussentijds opslaan. Deze wordt pas definitief op het moment u op ‘indienen’ drukt. 
 

24. Welke kosten zijn subsidiabel en welke niet? 
Deze informatie vindt u in de Regeling Europese EZ-subsidies (REES) en in de Beleidsregels op de 
website www.efro-oost.eu onder ‘Regelgeving provincie en beheerautoriteit‘’. De voorwaarden 
verschillen per kostensoort: zie het overzicht ‘Subsidiabele kosten’.  Bij vragen kunt u contact op 
opnemen met de beheerautoriteit. U vindt de contactgegevens op de site www.efro-oost.eu. 
 

25. Zijn kosten voor het opstellen en indienen van een subsidieaanvraag subsidiabel? 
Nee, de kosten van het opstellen en indienen van een subsidieaanvraag zijn niet subsidiabel.  
 

26. Is btw subsidiabel? 
Wanneer u btw kunt verrekenen, is btw niet subsidiabel. Voor de meeste ondernemingen zal dit 
voor binnenlandse btw het geval zijn. Wanneer u btw niet kunt verrekenen, dient u dit te 
onderbouwen met een verklaring van de belastingdienst. Kennisinstellingen, zoals universiteiten 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/nl/atlas/programmes/
http://www.efro-oost.eu/
http://www.efro-oost.eu/
http://www.efro-webportal.nl/
http://www.efro-webportal.nl/
http://www.efro-oost.eu/
http://www.op-oost.eu/Nationale-wet--en-regelgeving
http://www.op-oost.eu/Nationale-wet--en-regelgeving
https://media.gelderland.nl/Subsidiabele_kosten_EFRO_Oost_81cfc76a83.pdf
http://www.efro-oost.eu/
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kunnen btw doorgaans niet verrekenen. Wanneer zij dit onderbouwen kunnen zij de kosten 
inclusief btw begroten en declareren. Er is geen aparte kostensoort voor niet-verrekenbare btw. 
 

27. Heeft het zin om mijn projectaanvraag meerdere keren in te dienen om meer kans te maken in 
een eventuele loting? 
Het vaker indienen van dezelfde projectaanvraag voor dezelfde subsidieregeling heeft geen zin. 
De beheerautoriteit neemt dan alleen de eerste projectaanvraag in behandeling. 
 

28. Moet ik per sé samenwerken met andere bedrijven? 
Dit is afhankelijk van de regeling op grond waarvan u uw aanvraag wilt indienen. Raadpleeg 
hiervoor de website met de regelingen.  
 

29. Welke voorwaarden gelden bij de samenstelling van het projectpartnerschap?  
De eisen die gesteld worden aan de samenstelling van het projectpartnerschap kunnen per 
regeling verschillen. Raadpleegt u hiervoor het subsidieplafond en de Beleidsregel (Regelgeving 
provincie en beheerautoriteit‘).   
 

30. Wanneer ben ik zelfstandig ten opzichte van mijn projectpartners? 
In de Europese Regelgeving wordt onderscheid gemaakt tussen zelfstandige ondernemingen, 
partner ondernemingen en verbonden ondernemingen (Verordening 364/2004). In het kort is 
een onderneming niet zelfstandig als een andere onderneming invloed kan uitoefenen, 
bijvoorbeeld door aandelenbezit of via het bestuur van een onderneming. Ter informatie is er 
een beslisboom opgenomen per regeling om vast te stellen of u zelfstandig bent of niet. Dit 
formulier is te vinden op de website www.efro-oost.eu. Neem bij twijfel contact op met de 
beheerautoriteit. 
 

31. Mogen alleen zelfstandige partners meedoen aan een samenwerkingsproject? 
Nee, ook verbonden ondernemingen of partnerondernemingen mogen meedoen in hetzelfde 
project. De beheerautoriteit telt deze partners samen mee voor het bepalen van de mate van 
samenwerking. De beheerautoriteit ziet twee (of meerdere) organisaties die met elkaar 
verbonden zijn als één partner.  
 

32. Waaraan moet een samenwerkingsovereenkomst voldoen? 
Er moet sprake zijn van een door alle partijen ondertekende overeenkomst waaruit minimaal 
blijkt dat elke ondernemer voor eigen rekening en risico samenwerkt en dat één van de partijen 
gemachtigd is om als penvoerder op te treden. Een format samenwerkingsovereenkomst vindt u 
op www.efro-oost.eu.  
 

33. Kan een ondernemer van buiten het programmagebied (Gelderland en Overijssel) of buiten 
Nederland deelnemen in een samenwerkingsproject? 
Het Programma EFRO 2021-2027 Oost-Nederland is een regionaal stimuleringsprogramma. Dit 
betekent dat de resultaten van de verleende subsidies in Oost-Nederland terecht dienen te 
komen. Een partner van buiten Oost-Nederland mag in het project deelnemen, wel moet  
worden aangetoond dat het resultaat van het project grotendeels in Oost-Nederland 
terechtkomt. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de beheerautoriteit. U vindt de 
contactgegevens op www.efro-oost.eu. 
 

34. Moet een leverancier ook afkomstig zijn uit Gelderland of Overijssel? 

Kosten van partijen die geen partner zijn in het project, maar waarvan bijvoorbeeld materialen 

https://www.efro-oost.eu/regelgeving-provincie-en-beheerautoriteit
https://www.efro-oost.eu/regelgeving-provincie-en-beheerautoriteit
http://www.efro-oost.eu/
http://www.efro-oost.eu/
http://www.efro-oost.eu/
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worden afgenomen, worden gedeclareerd als kosten derden. Hiervoor geldt dat zij niet gevestigd 

hoeven te zijn in provincie Gelderland of Overijssel. Wel moet u kunnen aangeven waarom voor 

de deze partij wordt gekozen en moeten de kosten marktconform zijn.  

 

35. Moeten alle partners het formulier “Bewijs aanvraag rechtsgeldig getekend” invullen en 

ondertekenen? 

Nee, in principe alleen de penvoerder, omdat de penvoerder namens het partnerschap de 

subsidieaanvraag indient. Let op, dat het voorgaande wel in de samenwerkingsovereenkomst is 

vastgelegd en de samenwerkingsovereenkomst door alle projectpartners rechtsgeldig is 

ondertekend door een bevoegd persoon/personen van deze organisaties. In het format voor de 

samenwerkingsovereenkomst van de beheerautoriteit is dit in artikel 1. verwoord.  

De reden dat wij vragen om het formulier “Bewijs aanvraag rechtsgeldig getekend” is dat 

indiening in het Webportaal alleen niet rechtsgeldig is. Als bestuurders gedeeltelijk bevoegd zijn, 

dan moeten zij allemaal het formulier “Bewijs aanvraag rechtsgeldig getekend” ondertekenen. 

 

36. Uit het formulier “Verklaring geen financiële moeilijkheden” blijkt dat mijn onderneming in 

financiële moeilijkheden verkeert. Kan ik mijn projectaanvraag toch indienen? 

Bij EFRO geldt expliciet dat geen steun verleend mag worden aan ondernemingen in financiële 

moeilijkheden. Op deze grond zal uw projectaanvraag dan worden afgewezen. Een andere partij 

die garant staat of nog te verwachten resultaten, tellen niet mee. 

 

37. Moet een niet-mkb-er (zoals universiteit of waterschap) ook de “Verklaring geen financiële 

moeilijkheden” invullen? 

Alle partners in het projectpartnerschap moeten een “Verklaring geen financiële moeilijkheden” 

invullen. Voor het merendeel zullen zij ‘n.v.t’ kunnen invullen. 

 

38. Moet een groot bedrijf in het consortium ook een mkb-verklaring invullen?  

Moet een zzp-er ook een mkb-verklaring invullen? 

Alleen mkb-ers moeten een mkb-verklaring invullen. Voor een groot bedrijf is dit dus niet 

verplicht. Zzp-ers moeten wel een mkb-verklaring in te vullen. De reden dat de beheerautoriteit 

vraagt om een mkb-verklaring is, dat in sommige regelingen tenminste één of twee mkb-ers 

moeten deelnemen. De beheerautoriteit borgt met de mkb-verklaring dat aan deze eis wordt 

voldaan. 

 

39. Moet ik een staatssteunanalyse maken? 

Ja, het formulier staatssteunanalyse is een verplichte bijlage bij de aanvraag. Bij ontbreken van 

deze bijlage is uw aanvraag niet volledig.  

 

40. Wat staat er in een staatssteunanalyse? 

Voor elke vrijstellingsartikel van verordening 651/2014 (AGVV) zijn standaard formulieren 

staatssteunanalyse beschikbaar. Alle vragen dienen gemotiveerd beantwoord te worden. 

Alleen het opnemen van de conclusie is niet voldoende, onderbouw uw analyse. Indien er 

geen sprake is van staatssteun, verwachten we een onderbouwing hoe u tot deze uitkomst 
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komt. Per openstelling wordt in de Beleidsregel aangegeven welk(e) staatssteunartikel(en) 

relevant is (zijn).  

 

Aandachtspunten: 

- De minimis-steun op basis van verordening 1407/2013. In de de-minimisverordening 

is opgenomen dat een onderneming tot € 200.000 aan de-minimissteun kan 

ontvangen zonder dat sprake is van staatssteun. Dit geldt per onderneming over een 

periode van drie voorgaande belastingjaren. Wanneer u gebruik maakt van de 

minimis-steun dient een de minimis verklaring aan uw aanvraag te worden 

toegevoegd. Deze verklaring kunt u op onze website downloaden;  

- Afhankelijk van het type onderneming en vrijstelling kan het maximale toegestane 

subsidiepercentage verschillen. Zo is bijvoorbeeld bij steun op basis van artikel 29 

van verordening 651/2014 het maximale steunpercentage voor grootbedrijven 

beperkt tot 15% van de subsidiabele kosten.  

- Wij adviseren u aandacht te besteden aan de staatssteunanalyse, waarbij u per 

partner per werkpakket de staatssteunvrijstelling toelicht. Een algehele opsomming is 

niet voldoende. Deze analyse is voor de MA een belangrijk onderdeel van de 

technische toets en is van belang voor het kunnen toekennen van de subsidie.  

  

41. Wat zijn de voorwaarden bij cofinanciering met andere (Europese) subsidiebronnen? 
Subsidie verstrekt vanuit het EFRO Oost programma kent afhankelijk van de regeling en 
openstelling de maximale subsidiepercentages 40% of 50%. Deze percentages betreffen de totale 
subsidie vanuit het EFRO Oost programma. De financiering naast de subsidie moeten de 
projectpartners zelf regelen. De  financieringsbronnen dienen bij aanvraag altijd inzichtelijk 
gemaakt te worden. Het aanvragen van een andere Europese subsidie voor hetzelfde project 
naast het EFRO Oost programma is volgens verordening 966/2012, artikel 129 uitdrukkelijk niet 
toegestaan. Europese subsidies mogen niet gecumuleerd (gestapeld) worden. 
 

42. Kan ik dezelfde subsidieaanvraag indienen bij meerdere EFRO programmabureaus? 
Nee, dat is niet toegestaan. U vraagt uw subsidie aan daar waar u de activiteiten uitvoert en 
waar de projectresultaten terecht komen. Indien u twijfelt of uw project niet beter past bij een 
ander programmabureau verzoeken wij contact met ons opnemen. 
 

43. Hoe lang duurt het totdat ik de subsidie krijg toegezegd? 
Formeel moet de beheerautoriteit een besluit nemen binnen 26 weken na indiening van de 
aanvraag. Dit is bepaald in de Regeling Europese EZ-subsidies (REES). U vindt deze op www.efro-
oost.eu. Als de beheerautoriteit aanvullende vragen heeft, wordt de termijn opgeschort. 
 

44. Moet ik de WBSO aftrekken van mijn uurtarieven? 
In oktober 2016 heeft het ministerie van Economische Zaken vastgesteld dat WBSO-voordeel 
(Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk) niet in mindering op de projectkosten moet 
worden gebracht. U hoeft met fiscale stimuleringsmaatregelen in het algemeen geen rekening te 
houden bij het opstellen van de projectbegroting of bij declaratie van kosten.  
 

45. Ik heb al een keer een subsidie beschikt gekregen voor het project waar ik nu een Europese 
subsidie voor aanvraag. Kan dat? 
Ja dat kan, maar niet uit andere Europese bronnen. Het stapelen van Europese subsidies is niet 
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toegestaan (verordening 966/2012, artikel 129). Voor subsidie vanuit het EFRO Oost programma 
geldt dat het project niet gestart is voor de indiening van uw project en voor deze datum nog 
geen projectkosten zijn gemaakt. In de beleidsregel staat het maximale subsidiepercentage 
(t.o.v. de totale subsidiabele kosten) voor EFRO. De financieringsbronnen dienen bij aanvraag 
altijd inzichtelijk gemaakt te worden. Er dient hierbij rekening gehouden te worden met de 
staatssteun-regelgeving, welke kan leiden tot een verlaging van het maximale 
subsidiepercentage. U moet zich daarbij wel te houden aan het gestelde in de Beleidsregel EFRO 
Programma 2021-2027 Oost Nederland. 
 

46. Mag ik eerder starten met het aangevraagde project en hier kosten voor maken terwijl we nog 
geen beschikking hebben ontvangen? 
Een project mag pas starten en kosten maken na indiening van de aanvraag. Als u start met het 
project na indiening van de projectaanvraag, maar voordat u de beschikking of akkoord heeft 
ontvangen, is dit voor uw eigen rekening en risico. Deze kosten (binnen de aangegeven 
projecttermijn) zijn wel subsidiabel als de projectaanvraag wordt goedgekeurd. 
 

47. Is er een format voor het plan van aanpak, voortgangsrapportage, eindrapportage, etc.? 
Ja, het format projectplan is te vinden op www.efro-oost.eu. Voortgangsrapportages en 
eindrapportages moeten via het webportaal ingediend worden. De formats zijn ter informatie, 
zodat u weet welke vragen u kunt verwachten in het webportaal.  
 

48. Worden bijdragen van universiteiten en hogescholen als private of publieke cofinanciering 
beschouwd? 
Of cofinanciering publiek of privaat is, is van belang voor de bepaling van staatssteun. Veel 
universiteiten en hogescholen zijn publiekrechtelijke rechtspersonen. Financiering van deze 
partijen is daarom in het algemeen als publiek aan te merken, tenzij het om een private 
onderwijsinstelling gaat.  
 

49. Mag een VOF ook subsidie ontvangen? 
Ja, de VOF kan meetellen als mkb-er en mag subsidie ontvangen. 
 
 

Digitaal indienen van uw aanvraag 

 
50. Hoe kan ik mijn projectaanvraag indienen 

Het indienen van een project gebeurt via www.efro-webportal.nl. U maakt eerst een 
gebruikersnaam aan, waarmee u vervolgens kunt inloggen. In het webportaal kiest u bij welke 
beheerautoriteit/programma en onder welke regeling u uw projectaanvraag wilt indienen. In het 
webportaal vult u vervolgens de gegevens van uw projectaanvraag in en voegt u de vereiste 
bijlagen toe. Welke gegevens en welke bijlagen gevraagd worden is afhankelijk van de 
betreffende regeling. 
 

51. Is het mogelijk om met dezelfde gegevens in te loggen als bij de subsidieaanvraag van OP-Oost 
Programma 2014-2021? 
Nee, u dient zich opnieuw te registreren via e-Herkenning. Wij adviseren u de e-Herkenning tijdig 

aan te vragen als u hier nog niet over beschikt. 
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52. Kan ik iemand machtigen om de ingediende aanvraag te kunnen bewerken/lezen? 

In het webportaal (www.efro-webportal.nl) kunt u per project bij gebruikersbeheer anderen per 
e-mail uitnodigen en toegang geven tot uw project. De persoon die u uitnodigt dient zelf een 
gebruikersnaam aan te maken om in te loggen.  
 

53. Hoe voeg ik documenten toe aan de aanvraag? 
De handleiding van www.efro-webportal.nl wordt binnenkort gepubliceerd op www.efro-
oost.eu. 
 

54. Waar worden de aangeleverde documenten opgeslagen, op de schijf van de aanvrager of in 
het systeem zelf? 
De geüploade documenten worden opgeslagen in www.efro-webportal.nl op de server van de 
beheerautoriteit. 
 

55. Kan ik de ingediende aanvraag uitprinten? 
Na indiening van uw aanvraag wordt er een pdf-document toegevoegd bij de project-
documenten van uw subsidieaanvraag. Dit pdf-document kunt u downloaden en printen. 
 

56. Kan ik mijn projectaanvraag aanvullen als ik iets vergeten ben? 
U kunt uw projectaanvraag aanvullen en bewerken zolang u deze nog niet heeft ingediend. 
Wanneer de aanvraag is ingediend middels de knop ‘indienen’, ontvangt u een e-mail dat uw 
aanvraag is ingediend. U kunt uw projectaanvraag dan alleen nog inzien in het webportal, maar 
niet meer aanvullen of wijzigen. Wanneer u gegevens of een bijlage vergeten bent toe te voegen, 
neemt u contact op met de beheerautoriteit. Wanneer u uw aanvraag wenst aan te vullen na 
indiening, geldt de datum van ontvangst van de aanvullende gegevens als indieningsdatum in de 
ranking. Bij een tender kunt u na de sluitingsdatum geen aanvullingen meer sturen. 
 

57. Kan ik de ingediende aanvraag doorsturen per e-mail? 
Na indiening van uw aanvraag wordt er een pdf-document toegevoegd bij de projectdocumenten 
van uw subsidieaanvraag. Dit pdf-document kunt u downloaden en printen en per e-mail 
doorsturen. 
 

58. Zijn alle stukken binnengekomen? 
U kunt in het www.efro-webportal.nl  zelf kijken of uw aanvraag is ingediend en welke bijlagen u 
heeft meegestuurd. Zo heeft u altijd inzicht in de door u ingediende aanvraag inclusief bijlagen. 
 

59. Kan ik de stukken ook per post verzenden? 
Nee, alle documenten dienen digitaal aangeleverd te worden in www.efro-webportal.nl. Alleen 
als de beheerautoriteit erom vraagt, kunt u documenten per e-mail toesturen. 
 

60. Ik wil een video pitch uploaden bij mijn aanvraag, maar de extensie ‘.mp4’ wordt niet 
geaccepteerd? 
Een mogelijkheid is om het bestand te ‘zippen’ en dan uploaden als zip-bestand in het 
Webportaal. De maximale grootte van een bestand mag maximaal 30mb zijn. Een andere 
mogelijkheid is om bijvoorbeeld alleen een link beschikbaar te stellen naar bijvoorbeeld websites 
als Vimeo of Youtube.   
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61. Mijn aanvraag bevat vertrouwelijke informatie. Hoe gaat de beheerautoriteit hier mee om? 
Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. De gegevens in het digitale systeem zijn alleen 
toegankelijk voor toegewezen personen bij de beheerautoriteit. Uw aanvraag is niet toegankelijk 
voor derden of andere medewerkers van de provincie. Uw aanvraag wordt beoordeeld door een 
(besloten) deskundigencommissie. Ook zij gaan vertrouwelijk met de informatie in de 
projectaanvragen om. Wanneer uw aanvraag is goedgekeurd, is de beheerautoriteit verplicht de 
kerngegevens op de programmawebsite te publiceren (projectnaam, aanvrager, totale 
projectkosten en subsidie).  
 

62. Wat gebeurt er met de samenvatting die ik moet invullen? 
Na goedkeuring van uw project zal de beheerautoriteit de kerngegevens van uw project op de 
website www.efro-oost.eu publiceren. De beheerautoriteit is dit verplicht vanuit Brussel. De 
projectsamenvatting behoort tot de kerngegevens van uw project. Hierin staan onder andere het 
doel en verwachte of feitelijke resultaten van het project. Zorg er daarom voor dat hierin geen 
gevoelige informatie staat, maar geschikt is voor openbaarheid. 
 

Contactgegevens 

 
63. Wie zijn contactpersonen voor EFRO Oost 2021-2027 en waar kan ik die vinden? 

 
Voor algemene vragen over het EFRO programma en voor de vraag of uw projectidee in het 
EFRO programma past, kunt u contact opnemen met: 
 
Voor projecten in Overijssel:  
Gerko Slotman, 06-1076 3034   
Jarno van Eekelen, 06-1538 1250 
Huub Smit, 06-2308 5135 
 
Voor projecten in Gelderland: 
Hans Ahoud, 06-5280 1957 
Murad Bicici, 06-5280 2045 
Marcel de Haan, 06-5280 1482 
 
Vragen technische problemen met digitaal loket webportaal:  
Michael Pangemanann 06 – 52802401 of m.pangemanann@gelderland.nl 

http://www.efro-oost.eu/

