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Inhoudelijk
Voortgang project
Activiteiten voorzien in 2019

Beschrijving van de voortgang van de in 2019 voorziene
projectactiviteiten

In 2019 wordt aan de Economic Board Zeeland
geadviseerd om op basis van de evaluatie van
2018 3 openstellingen te organiseren: 2 brede
openstellingen voor alle economische clusters
voor de thema’s behorend bij de strategische
agenda’s van de clusters (waaronder
energietransitie, circulair, biobased en ICT) en 1
openstelling voor Human Capital of
Vestigingsklimaat.

Op 8 november zijn de thematische openstelling Human Capital
agenda en de 3e brede openstelling gesloten (zie factsheets in de
bijlage).
In totaal zijn 4 haalbaarheidsonderzoeken, 5 demonstratieprojecten
en 8 HCA-projecten ingediend.
De deskundigen commissie heeft voor 14 projecten een positief
advies uitgebracht. In elke openstelling is voor één project een
negatief advies uitgebracht. De toekenningen vinden in
januari/februari 2020 plaats. De plafonds voor alle regelingen zijn
niet bereikt.
Dit najaar is gestart met de voorbereiding voor de thematische
openstelling vestigingsklimaat. De ontwerpgroep bestaat uit
vertegenwoordigers van 3 gemeenten, Impuls en collega’s van
Arbeidsmarkt en Leefbaarheid. Zie ook de indicatieve planning van de
komende openstellingen onderaan dit fiche.

Voortgangsindicatoren per
1/1/2020 (cumulatief)
Gerealiseerde openstellingen in 2019:

3

Gehonoreerde
projecten in 2019:

5
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In 2019 wordt de jaarplanning voor 2020
opgesteld.

De jaarplanning wordt 20 januari 2020 voorgelegd aan de Economic Opleveren jaarplanning 1
Board. Voorgesteld wordt om twee brede openstellingen en twee
thematische openstellingen te organiseren.
Daarnaast wordt gezamenlijk met de gemeenten De bijdrage voor alle gemeenten in 2020 is geborgd.
gewerkt aan een duurzame borging van de
De resultaten van de regeling voor gemeenten zijn gebundeld in een
gemeentelijke bijdrage en wordt een hogere
leaflet (bijlage). In VZG verband, overleg bedrijfscontactbijdrage verkend.
functionarissen en andere overleggen worden gemeenten
geïnformeerd over de regeling.
Campus Zeeland geeft uitvoering aan de regeling Op dit moment zijn er 12 Kennis & Innovatienetwerken in Zeeland
Kennis en Innovatie Netwerken. Doel van de
actief, zoals Zeeland Connect (logistiek); Food Delta (agrofood) en Eregeling is het ondersteunen van het
Health (zorg). Het merendeel van deze K&I netwerken heeft de
organiserend vermogen van sectorale (triple
afgelopen vier jaar subsidie ontvangen voor het organiserend
helix) netwerken gericht op kennis en innovatie. vermogen.
Een nieuwe K&I regeling (voor de periode tot en met 2022) is in
ontwikkeling. De verwachting is dat deze regeling zich zal richten op
de huidige K&I netwerken, waarbij de focus komt te liggen op de
groei naar een robuust (en toekomstbestendig) netwerk.

Indien van toepassing: dienen activiteiten en planning zoals opgenomen in het basisdocument aangepast?
Projectplanning in jaren

Beschrijving van de belangrijkste inhoudelijke activiteiten
per jaar uit het projectplan in basisdocument

2018

Vanuit het investeringsprogramma ZiS 1.0 wordt de
subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling jaarlijks

Gewijzigde beschrijving
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2019

opengesteld voor haalbaarheidsonderzoeken en/ of
demonstratieprojecten op basis van advies van de
Economic Board Zeeland. De projecten worden beoordeeld
door een onafhankelijke deskundigencommissie en de
uitvoering van de regeling vindt plaats door de provincie
Zeeland. De openstellingen komen tot stand in nauwe
samenwerking met de Zeeuwse gemeenten en Impuls
Zeeland. In 2018 is 1 openstelling geweest met een
subsidieplafond van € 1 mln voor
haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten.
Campus Zeeland geeft uitvoering aan de regeling Kennis en
Innovatie Netwerken. Doel van de regeling is het
ondersteunen van het organiserend vermogen van
sectorale (triple helix) netwerken gericht op kennis en
innovatie.
In 2019 wordt aan de Economic Board Zeeland geadviseerd
om op basis van de evaluatie van 2018 3 openstellingen te
organiseren: 2 brede openstellingen voor alle economische
clusters voor de thema’s behorend bij de strategische
agenda’s van de clusters (waaronder energietransitie,
circulair, biobased en ICT) en 1 openstelling voor Human
Capital of Vestigingsklimaat. In 2019 wordt de jaarplanning
voor 2020 opgesteld. Daarnaast wordt gezamenlijk met de
gemeenten gewerkt aan een duurzame borging van de
gemeentelijke bijdrage en wordt een hogere bijdrage
verkend.
Campus Zeeland geeft uitvoering aan de regeling Kennis en
Innovatie Netwerken. Doel van de regeling is het
ondersteunen van het organiserend vermogen van
sectorale (triple helix) netwerken gericht op kennis en
innovatie.

De Economic Board heeft geadviseerd om zowel een
openstelling voor Human Capital als voor Vestigingsklimaat te
organiseren. De voorbereiding voor de openstelling
Vestigingsklimaat is in het najaar van 2019 gestart, verwacht
wordt dat deze in maart 2020 wordt opengesteld. Zie hiervoor
ook de indicatieve planning van de openstellingen in 2020
onderaan dit fiche.
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2020

2021

Op basis van de vraag vanuit de economische clusters
worden openstellingen voorbereid die bijdragen aan
structuurversterking van de Zeeuwse economie zoals in het
investeringsprogramma ZiS 1.0 is beschreven. Het voorstel
wordt voor advies aan de Economic Board Zeeland
voorgelegd. Vervolgens wordt uitvoering gegeven aan de
jaarplanning voor 2020 waarin gemiddeld voor € 2,3 mln
wordt opengesteld. Mogelijk wordt in 2020 een gerichte
openstelling voorgesteld voor de SDR roadmap.
Campus Zeeland geeft uitvoering aan de regeling Kennis en
Innovatie Netwerken. Doel van de regeling is het
ondersteunen van het organiserend vermogen van
sectorale (triple helix) netwerken gericht op kennis en
innovatie
Op basis van de vraag vanuit de economische clusters
worden openstellingen voorbereid die bijdragen aan
structuurversterking van de Zeeuwse economie zoals in het
investeringsprogramma ZiS 1.0 is beschreven. Het voorstel
wordt voor advies aan de Economic Board Zeeland
voorgelegd. Vervolgens wordt uitvoering gegeven aan de
jaarplanning voor 2021 waarin gemiddeld voor € 2,3 mln
wordt opengesteld.
Campus Zeeland geeft uitvoering aan de regeling Kennis en
Innovatie Netwerken. Doel van de regeling is het
ondersteunen van het organiserend vermogen van
sectorale (triple helix) netwerken gericht op kennis en
innovatie.
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Projectindicator

Zie bijlage 1 met overzicht van indicatoren uit de Regio Deal
Zeeland . Vul hier de betreffende indicator voor het project in.

Streefwaarde indicator

Planning

Realisatie 1/1/2020 (cumulatief)

het aantal gehonoreerde structuurversterkende initiatieven
op basis van de Subsidieregeling Zeeland in
Stroomversnelling

10 per jaar

12*
De openstellingen voor Human
Capital en de 3e brede openstelling
zijn gesloten op 8 november 2019.
De toekenningen vinden plaats in
januari en februari 2020.

ZiS 1.0

uitgaven-lasten

Financiële kostenraming
per jaar
Begroting deel 1

Realisatie 2018

Realisatie 2019

€ 588.730 totaalbudget
van € 3.586.800 (ZiS 1.0)

Totaal projectvolume
Afhankelijk van de
subsidieplafonds met een
€ 1.258.681 (Aanjaaggelden)
totaalbudget van €
5.598.070 ( ZiS1.0)
Waarvan subsidie € 504.601

€ 542.000

€ 1.045.000 (K&I netwerken)
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2020 (planning)

€2.7000.000
Afhankelijk van de
subsidieplafonds in 2019
** de openstellingen Human Capital en
en bijdrage gemeenten
€ 300.000 ( cofinanciering gemeenten)
de 3e brede openstelling is op 8
Advies Economic Board november 2019 gesloten. De
€ 300.000 (K &I netwerken)
toekenningen tot een max van € 1,5 mln
20 /01/2020
vinden in januari/februari 2020 plaats

2021 (planning)

€1.000.000
Afhankelijk van de
subsidieplafonds in 2019
en 2020 en bijdrage
gemeenten

Totaal

€2.300.000
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Inkomsten-baten: dit betreft het fiche ZiS2
Werkelijke realisatie (stand 1/1/2020)
Begroting deel 1

Ontvangen/beschikbaar toegezegd

Nog aan te vragen

Regio Deal

1.000.000

1.000.000

Provincie

3.750.000

300.000

3.450.000

Overig publiek

1.140.000

2.000

1.138.000

7.490.00

745.000

Eigen bijdrage
privaat

6.745.000
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