BEOORDELINGSKADER ReP-REGELING
(REGELING REGIONALE PROJECTEN)
De afgelopen jaren heeft Regio Groningen-Assen (RGA) via de Regeling Regionale Projecten (voorheen
REIP-, nu ReP-regeling) ongeveer 6 miljoen euro bijgedragen aan 46 projecten.
Ook de komende jaren willen we gericht blijven investeren in de projecten die een meerwaarde hebben
en bijdragen aan de thema's van de RGA. Voor de periode 2020 tot en met 2025 hebben we 3 miljoen
euro gereserveerd voor de ReP-regeling.
Thema's RGA
In de toekomstagenda van Regio Groningen - Assen ‘Kwaliteitssprong voor de regio´ wordt ingezet op
vier thema's: Economie, Wonen, Mobiliteit en Ruimtelijke kwaliteit. Met deze thema's wil de RGA de
inhoud van de regionale samenwerking en het profiel van de regio versterken. Projecten of
programma´s die financiering aanvragen vanuit de Regeling Regionale Projecten, moeten bijdragen
aan het realiseren van minimaal één van de volgende twee thema's:
1. Ruimtelijke kwaliteit: De kwaliteit van stad en land behouden en versterken
Het project leidt tot behoud of versterking van stedelijke en landelijke gebieden in de regio. De
scheiding tussen stad en land is een krachtige onderscheidende kwaliteit van de regio, waarop
gestuurd en waarin geïnvesteerd moet blijven worden:
- Regionale projecten versterken de fysieke gebiedskwaliteit en hebben een meerwaarde voor woonen werkmilieus, natuur, energie, klimaatadaptatie en recreatie en toerisme.
- Regionale projecten behouden of ontwikkelen parels ter profilering van de regio (Natura 2000,
Nationaal Landschap en Landgoederen).
2. Economie: Het economisch kerngebied verder ontwikkelen
Het project levert een bijdrage aan het regionale concurrentievermogen op het gebied van wonen of
werken. Het project overstijgt het lokale belang en draagt bij aan de ontwikkeling van het
economische kerngebied.
Voorwaarden
Wilt u aanspraak maken op een bijdrage vanuit de ReP-regeling, dan gelden de volgende
voorwaarden:
• Het project moet bijdragen aan de oplossing voor een urgent vraagstuk of een urgente opgave
• De bijdrage van Regio Groningen - Assen moet van wezenlijk belang zijn voor het welslagen
van het project
• Het project moet een gemeentegrensoverschrijdende betekenis hebben of een bijdrage
leveren aan de regionale uniciteit of identiteit
• Het economisch effect van het project, of de spin-off daarvan, moet terecht komen in de regio
Groningen-Assen, of hier een duidelijke link mee hebben
Criteria
De ingediende projectvoorstellen worden, naast hun bijdrage aan de RGA-thema's, beoordeeld aan de
hand van de volgende criteria:
1. Samenwerking: Verschillende partijen werken in het project samen. De grenzen van de
samenwerking liggen niet vast en zijn afhankelijk van de opgave en het netwerk van de stakeholders

2. Ruimtelijke kwaliteit: Het project draagt bij aan een verbetering of behoud van de fysieke ruimtelijke
kwaliteit in de regio
3. Duurzaamheid: Het project draagt bij aan een duurzame ontwikkeling van de regio. Duurzame
ontwikkeling beschouwen wij als een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige
generaties, zonder de mogelijkheden voor toekomstige generaties in gevaar te brengen om ook in hun
behoefte te voorzien. Het gaat om een afweging op de korte en lange termijn. Hierbij ligt de focus op
de pijler 'planet' uit de triple P (people, profit, planet). Dat betekent:
* een proactieve opstelling met betrekking tot de natuurlijke leefomgeving
* bijdragen aan klimaatadaptatie
* bijdragen aan het oplossen van milieuproblemen waarop het project invloed heeft of kan hebben
Innovatiebonus
Innovatieve projecten komen in aanmerking voor een innovatiebonus. De regio wil zich verder
ontwikkelen. Ontwikkelen gaat over verandering en de sleutel voor verandering is innovatie. Met de
innovatiebonus wil de regio stimuleren dat partijen nieuwe wegen verkennen, die leiden tot een beter
resultaat of een effectievere aanpak. Innovatieve projecten dragen bij aan de verdere profilering van
de regio.
Projectaanvragers vragen wij een overtuigende motivatie te geven in hoeverre het initiatief past
binnen de RGA-thema's en de drie criteria.
Hoogte van de bijdrage
De hoogte van de toe te kennen regionale bijdrage is een percentage van de projectkosten. Dat
betreft max. 15% wanneer het project voldoet aan één of twee thema's en aan de voorwaarden. Per
criterium kan extra financiering worden verkregen:
- samenwerking: maximaal 5% extra
- ruimtelijke kwaliteit: maximaal 10% extra
- duurzaamheid: maximaal 10% extra
- innovatiebonus: maximaal 10% extra
De maximale bijdrage aan een project bedraagt hiermee 50% en maximaal € 500.000,-.
Voor culturele projecten die het verhaal van de regio vertellen is subsidie beschikbaar in de vorm van
een garantiedekking. Als er sprake is van een bedrijfsmatige activiteit, moet de aanvraag worden
voorzien van een exploitatiebegroting.
Uitsluitingen
De volgende projecten en activiteiten zijn uitgesloten van deelname aan de ReP-regeling:
- Lopende projecten die al een regionale bijdrage hebben en projecten waarvoor een regionale
bijdrage is gereserveerd
- Lopende exploitaties van bestaande instellingen
- Infrastructurele projecten (utilitair) en daaraan gekoppelde mitigerende of compenserende
maatregelen
- Openbaarvervoerprojecten
- (Her)ontwikkeling van vastgoed (‘om stenen te stapelen’). Hier wordt alleen van afgeweken
als een project onderscheidend en zeer bijzonder is
Samenstelling Adviescommissie
De Adviescommissie beoordeelt of de projecten aan de thema's, de voorwaarden en de criteria
voldoen en adviseert de Stuurgroep over de uiteindelijke bijdrage uit de ReP-regeling. Het
Regiobureau treedt op als secretaris van de commissie. De Adviescommissie bestaat uit vijf personen:
twee bestuurders van de Stuurgroep Regio Groningen-Assen, een landschapsarchitect en
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en het onderwijs.

PROCEDURE PROJECTAANVRAAG ReP-REGELING
Projectvoorstellen kunnen twee keer per jaar bij het Regiobureau van Regio Groningen-Assen
worden ingediend. De deadline voor elke ronde staat op de website gepubliceerd. De procedure is
als volgt:
1. Voordat u een aanvraag kunt doen, heeft u een gesprek met het Regiobureau over het conceptprojectvoorstel. Tijdens dit gesprek wordt het beoordelingskader met u besproken en wordt
getoetst of uw project past bij de regeling.
2. Het projectvoorstel kunt u indienen via het format 'projectaanvraag' (maximaal 3 A4'tjes). Wij
sturen u dit format toe nadat u op gesprek bent geweest en het concept-projectvoorstel de eerste
toets heeft doorstaan. Als u het format ingevuld hebt teruggestuurd, toetsen wij uw
projectaanvraag nogmaals aan de hand van de volgende criteria:
- Duidelijke omschrijving project (wat is het?)
- Relatie met thema's Regio Groningen-Assen en met regeling Regionale projecten (welk
belang heeft het project voor de regio?)
- Voorgesteld werkproces (hoe wordt het project voorbereid en uitgevoerd?)
- Deelnemende partijen (wie zijn er verder bij betrokken?)
- Duidelijke onderbouwing van de kosten en dekkingsmiddelen en indien relevant een
exploitatiebegroting (hoe wordt het gefinancierd? wie financiert mee?)
3. Het Directeurenoverleg van Regio Groningen-Assen (waar alle gemeenten en provincies binnen
de RGA ambtelijk in vertegenwoordigd zijn) maakt een eerste selectie van de ingediende
projectvoorstellen. Zij besluiten welke kansrijke projecten (maximaal 15) door mogen voor een
pitch aan de Adviescommissie. Projectvoorstellen die het Directeurenoverleg onvoldoende
kansrijk vindt, krijgen een gemotiveerde afwijzing.
4. Als uw project als kansrijk is aangemerkt, wordt u uitgenodigd om een korte pitch te geven voor
de Adviescommissie die bestaat uit RGA-bestuurders en externe deskundigen. U presenteert uw
nader uitgewerkt en SMART-proof projectvoorstel in maximaal 4 à 5 sheets:
- Inhoud, doel en resultaat, mede in relatie tot de RGA
- Overtuiging
- Samenwerking
- Kosten en dekking
- Planning en eventuele obstakels
5. Na de pitches beoordeelt de Adviescommissie de projecten aan de hand van de RGA-thema's,
de criteria en de uitvoerbaarheid. Als uw project positief wordt beoordeeld, kunt u het projectplan
verder uitwerken. Als er een financieel plafond is ingesteld doet de Adviescommissie een voorstel
voor de prioritering van de projecten.
6. De adviezen van de Adviescommissie worden voorgelegd aan de Stuurgroep RGA, zodat er
breed bestuurlijk draagvlak is voor de geselecteerde projecten en er kennisgenomen kan worden
van de afgewezen projecten. De Stuurgroep besluit vervolgens welke projecten al dan niet voor
financiering in aanmerking komen. Dit besluit kan worden aangevuld met extra voorwaarden die
de Adviescommissie of Stuurgroep stelt.
7. U stelt uw definitieve projectaanvraag op, op basis van de beoordeling en de voorwaarden van
de Adviescommissie. U wordt hierbij ondersteund door het Regiobureau, met als doel te komen
tot een volwaardige aanvraag regiobijdrage. De indiening gaat conform het spelregelkader.
8. Het Regiobureau behandelt uw definitieve aanvraag wat leidt tot een beschikking.

