Van woorden naar daden!

Regionaal Investeringsfonds
Terugblik 4 jaar RIF: 2017 - 2020
Marien Borgstein – Regio Rivierenland

- Wat is het RIF ?
- Hoe werkt het?

- Resultaten 2017-2020
- Hoe verder?

Regio Rivierenland| ligging, focus en ambities
Focus op drie speerpunten
met, behulp van een
Regionaal ambitiedocument:
• Agribusiness

• Economie & Logistiek
• Recreatie & Toerisme

Regio Rivierenland| Onze ambities
Agribusiness

Economie & Logistiek

Recreatie & Toerisme

Regionaal Investeringsfonds| Samen ambities waarmaken
• WAT: Investeren in studies en projecten die direct bijdragen
aan minimaal één van onze ambities.
• WIE: Ondernemers en ondernemende inwoners met goede
projectplannen en eigen kapitaal.
• HOE: De steun komt in euro’s, kennis, ervaring en praktische
hulp van de Economic Board.

• CRITERIA: zie www.fruitdelta.nl/criteria

€ 3,- per inwoner uit 8 gemeenten

Wilt u ook steun ontvangen uit het RIF?
Dit zijn de criteria
Uw initiatief:

Uw initiatief is:

✓ Draagt bij aan één of meer van de drie
speerpunten;
✓ Heeft lange termijnimpact en
draagvlak : meerdere partijen zijn erbij
betrokken en de kans op een succesvolle
voortzetting op de lange termijn is groot;
✓ Is van economische en
maatschappelijk toegevoegde waarde:
nieuwe werkgelegenheid opleveren,
innovatief zijn en bijdragen aan de
verbetering van het vestigingsklimaat;
✓ Wordt voor een deel ook gefinancierd uit
eigen/andere middelen.
✓ Is gericht op investeringen, niet voor
dekking exploitatiekosten

✓ uitvoeringsgericht project: u kunt
subsidie vragen tot 30% van uw
totale kosten met een maximum
subsidie van € 100.000,-

Of:
✓ studie, verkenning of pilot: u kunt
subsidie vragen tot 50% van uw
totale kosten met een maximum
subsidie van € 10.000,-

Regionaal Investeringsfonds| Hoe werkt het?

Economic Board| Onze ambassadeurs in de regio
De Economic Board (EB):

Hans Beenakker
Burgemeester Tiel /
Voorzitter Regio
Rivierenland

Cees Brouwer
Voorzitter CvB ROC Rivor

Erik Goesten
Directeur Goesten &
Opdam Financieel
Adviseurs

Ien Stijns
Directeur bestuurder
Slot Loevestein

Gert-Jan van Zuijdam
Directeur AT&C
accountants en
belastingadviseurs

Patrick Janssen
CEO Holland
Evenementen Groep

Thea van Kemenade
Radboud Universiteit, publiekprivate projectontwikkeling,
biz. developm. & partnerships

Hans van Zuijdam
Directievoorzitter
Rabobank West-Betuwe

Eef Vonk
Directeur transportbedrijf Vonk en Co. BV.

• Onafhankelijk adviesorgaan
• Vertegenwoordigers O’s
• Adviseert DB Regio
Rivierenland over
middelenbesteding RlF
• Beoordeelt en honoreert
aanvragen
• Deelt kennis en kunde
• Netwerkkracht

Evaluatie Regionaal Investeringsfonds (RIF)
Waardevol instrument vanwege:
❑ Relatief laagdrempelig toegang tot middelen
❑ De projecten leiden in circa 50% tot extra omzet, behoud of nieuwe
werkgelegenheid, versterking van concurrentiepositie en/of verduurzaming
❑ De onafhankelijkheid van de Economic Board met deskundigen uit
verschillende sectoren die een adviserende rol hebben
Verbeterpunten:
❑ Mogelijk opschaling van projecten door bundeling of verbinding met
andere fondsen en subsidies (Provincie, Rijk, EU)
❑ Expliciete communicatie over toekenning en afwijzing van projecten,
waarbij EB leden meer als ambassadeur kunnen optreden

Resultaten 4 jaar RIF
• Meer dan 100 innovatieve projecten verspreid over de regio.
• 53 reeds afgeronde projecten: 35 haalbaarheidsstudies en 18
uitvoeringsprojecten
• Financiële projectmultiplier van 4.4
• Financiële RIF-multiplier; Bonusjaar dankzij Regio Deal FruitDelta
• Minimaal 58 fte werkgelegenheid
• 20-25 fte aan nieuwe werkgelegenheid als aanvullend resultaat
• Doorontwikkeling 8 haalbaarheidsstudies en 2 uitvoeringsprojecten
• Nadruk op uitvoeringsprojecten
• EB als ambassadeur
• Het RIF is een krachtig middel om als projectpartner andere
maatschappelijke partners mee te laten investeren in brede
welvaart
• Doorontwikkeling RIF projecten met provinciale bijdragen

Hoe nu verder?

Regionaal StimuleringsFonds (RSF)
2022 – 2025
Bonusjaar Regionaal
InvesteringsFonds 2021
Regionaal
InvesteringsFonds
(RIF) 2017 – 2020

Regionaal Economisch Ambitiedocument
2022-2025
om de regio toekomstbestendig te maken

•
•
•
•

Advies Economic Board
2 euro per inwoner
verplichting van cofinanciering
behoud slagkracht en effectiviteit
uitvoeringskosten

Hoe verder? Advies EB
1. Vanwege druk op gemeentelijke begrotingen, de gemeentelijke inleg te
verlagen naar jaarlijks 2 euro per inwoner
2. De maximale bijdrage aan een project verlagen i.c.m. cofinanciering
vanuit andere fondsen en subsidies (cofinanciering)
3. Geen revolverend deel vanwege hogere uitvoeringskosten en omdat
dergelijke fondsen al bestaan
Hierdoor blijft de slagkracht en effectiviteit van het fonds behouden
en blijven de uitvoeringskosten zo laag mogelijk!

Nieuw Regionaal Stimuleringsfonds
❑ Jaarlijkse gemeentelijke inleg van 2 euro per inwoner
❑ Bedoeld voor het aanjagen van innovaties
❑ Bij aanvragen boven de €50.000,- is cofinanciering (bijv: EU-gelden,
crowdfunding, etc.) verplicht
❑ Uitvoeringsprojecten; maximale bijdrage 25% van het projectbudget met
een maximum van €80.000,-

❑ Haalbaarheidsstudies: maximale bijdrage 50% met een maximum
van €10.000,❑ Beoordeling en advisering door de Economic Board

Bedankt voor uw aandacht
Bundel ook de krachten met ons!

