
de milieukwaliteit, ontwikkeling en implementatie van 

innovatieve concepten ter verbetering van de vervoers

keten voor passagiers en goederen, implementatie van 

innovatieve ICTconcepten ten behoeve van de bereikbaar

heid, aantrekkelijke woon en werklocaties en het 

toerisme, de ontwikkeling van instrumenten die fysieke 

uitbreiding van toeristische bedrijvigheid mogelijk maken 

en regiopromotie en branding. 

Prioriteit 3
Stedelijke dimensie
De hoofddoelstelling van prioriteit 3 is het direct of 

indirect bijdragen aan een aantrekkelijke woon en 

werkomgeving voor alle bewoners van de GSBsteden in 

ZuidNederland. 

Voorbeelden van subsidiabele activiteiten zijn het 

stimuleren van de combinatie wonen en werken in wijken, 

het creëren van stedelijke topmilieus binnen de GSB

steden, kwaliteitsverbetering van werklocaties binnen  

de GSBsteden, participatievergroting, investeringen ten 

behoeve van de transformatie van binnenstedelijke 

gebieden met een economische meerwaarde, het 

verbeteren van de attractiviteit of veiligheid van de 

openbare ruimte of de ontwikkeling en implementatie van 

stedelijke vervoerssystemen voor passagiers en goederen.

over de MKBsubsidies is te vinden op www.opzuid.nl.  

Naast specifieke activiteiten gericht op innovatieve 

producten, diensten en technologieën komen ook meer 

generieke projecten, gericht op het versterken van 

sectoren, samenwerking en ondernemerschap, voor 

subsidie in aanmerking. 

Voorbeelden van subsidiabele activiteiten zijn het 

stimuleren van marktgerichte samenwerking tussen 

overheid, bedrijfsleven en onderzoeksorganisaties,  

het organiseren van clusters van bedrijven en onderzoeks

organisaties rondom combinaties van product, markt en 

technologie, stimulering van de ondernemersmentaliteit, 

het stimuleren van innovatie of de aansluiting van het 

arbeidsaanbod op de arbeidsvraag. 

Prioriteit 2
Attractieve regio’s
De hoofddoelstelling van prioriteit 2 is het direct en 

indirect bijdragen aan een veilig en aantrekkelijk woon 

en vestigingsklimaat. 

Binnen deze prioriteit is vooral aandacht voor bereikbaar

heid (van personen en goederen), de kwaliteit van 

bedrijfs locaties, woon en leefklimaat en de externe 

veiligheid. 

Voorbeelden van subsidiabele activiteiten zijn kwaliteits

verbetering van bestaande bedrijventerreinen buiten de 

GSBsteden, de ontwikkeling van topmilieus en 

broed plaatsen voor de creatieve industrie buiten de 

GSBsteden, investeringen in groen, cultuur en natuur die 

de attractiviteit van de regio verhogen, verbetering van 

Prioriteiten

Om de doelstellingen van OP-Zuid te 

realiseren, zijn drie prioriteiten vastgesteld.  

Prioriteit 1:   Kenniseconomie, 

ondernemerschap en innovatie

Prioriteit 2:   Attractieve regio’s

Prioriteit 3:  Stedelijke dimensie

Binnen deze prioriteiten kan voor passende 

projecten EFRO-subsidie worden 

aangevraagd. 

Prioriteit 1
Kenniseconomie, ondernemerschap  
en innovatie
De hoofddoelstelling van prioriteit 1 is het versterken  

van de innovativiteit van de ZuidNederlandse economie 

in het algemeen en de positie van ZuidNederland als 

top technologische regio in het bijzonder.

Binnen deze prioriteit is veel aandacht voor onderzoek  

en ontwikkeling (R&D), creativiteit en ondernemerschap, 

omdat deze aspecten de voedingsbodem zijn voor 

innovatie en techniek. Om het (MKB)bedrijfsleven 

eenvoudig toegang te geven tot het programma, zijn 

binnen deze prioriteit enkele MKBsubsidies ontwikkeld 

voor (individuele) bedrijven. Het betreft hier subsidies 

voor innovatiemedewerkers, innovatieadvies, sociale 

innovatie advies en innovatieprojecten. Meer informatie 

Kenniseconomie, ondernemerschap en innovatie Attractieve regio’s Stedelijke dimensie

Prioriteit Onderdeel Reservering 
deel 

EFRO-budget

Doelgroepen

Prioriteit 1 Kenniseconomie, 
ondernemerschap  
en innovatie 

50% Bedrijven (primair het MKB), kennis en 
onderwijsinstellingen (MBO t/m WO), 
(semi)overheden.

Prioriteit 2 Attractieve regio’s 25% Vooral lokale/regionale/provinciale (semi)
overheden en intergemeentelijke netwerken, 
alsook private partijen.

Prioriteit 3

 

Stedelijke dimensie 21% De negen GSBgemeenten in ZuidNederland:  
Breda, Tilburg, ’sHertogenbosch, Eindhoven, 
Helmond, Venlo, SittardGeleen, Heerlen, 
Maastricht.

Technische bijstand 4% Uit dit budget wordt de uitvoering van  
OPZuid bekostigd.



Op-Zuid

Het Operationeel Programma 
voor Zuid-Nederland (OP-Zuid)  
is een Europees economisch 
stimuleringsprogramma voor  
de provincies Limburg,  
Noord-Brabant en Zeeland. 

Voor de periode 2007-2013 heeft de 
Europese Unie 186 miljoen euro voor 
OP-Zuid gereserveerd uit het Europees  
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), 
het fonds dat ondermeer het bevorderen  
van regionaal concurrentievermogen en 
regionale werkgelegenheid steunt.  
Deze Europese middelen worden als 
cofinanciering (subsidie) ingezet voor 
projecten die bijdragen aan de ontwikkeling 
van de Zuid-Nederlandse economie tot een 
dynamische kenniseconomie.  
Omdat voor de realisatie van OP-Zuid ook 
publieke en private cofinanciering wordt 
ingezet, komt de totale investerings impuls 
aan Zuid-Nederland neer op circa 460 
miljoen euro.

Organisatie 
De provincie NoordBrabant is aangewezen als beheers

autoriteit voor OPZuid en draagt als zodanig de eind 

verantwoordelijkheid over de inhoudelijke en financiële 

uitvoering van het programma. De provincie legt als 

beheersautoriteit verantwoording af aan de Europese 

Commissie en het Rijk. Voor het toezicht op de correcte 

uitvoering van OPZuid is een Comité van Toezicht ingesteld, 

onder voorzitterschap van de Commissaris van  

de koningin in NoordBrabant. Daarnaast heeft OPZuid  

drie stuurgroepen, respectievelijk voor ZuidwestNederland, 

ZuidoostNederland en de ZuidNederlandse steden. 

Stuurgroepen beoordelen de projectvoorstellen inhoudelijk. 

Stimulus Programmamanagement is verantwoordelijk voor  

de uitvoering van het OPZuid. De provincies NoordBrabant, 

Limburg en Zeeland, de GSBsteden in ZuidNederland en  

het Rijk zijn medefinanciers van projecten die in het kader 

van OPZuid worden gefinancierd.

Limburg
Provincie Limburg

Limburglaan 10

6229 GA RandwyckMaastricht

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

T 043 389 73 06

F 043 389 71 07

E postbus@prvlimburg.nl

Noord-Brabant
Stimulus 

Programmamanagement

Gebouw De Vierlander

Fellenoord 27

5612 AA Eindhoven

Postbus 585

5600 AN Eindhoven

T 040 237 01 00

F 040 237 59 05 

E info@stimulus.nl

Zeeland
Provincie Zeeland

Abdij 6

4331 BK Middelburg

Postbus 6001

4330 LA Middelburg

T 0118 63 14 24

F 0118 63 86 36

E provincie@zeeland.nl

Hoofddoelstelling:
De doelstelling van OPZuid is stimuleren van het 

regionale concurrentievermogen en de werkgelegenheid. 

De hoofddoelstelling is in een aantal subdoelstellingen 

onderverdeeld:

•  Het verhogen van het economische rendement  

van de kenniseconomie;

•  Het bevorderen van meer innovatie door bedrijven,  

in het bijzonder het MKB;

•  Het bewerkstelligen van meer ondernemerschap door 

attitudeverandering;

•  Het faciliteren van starters, spinoffs en doorgroeiers;

•  Het creëren van uitstekende randvoorwaarden voor 

ondernemingen in en buiten de steden;

•  Het vergroten van werkgelegenheid, in het bijzonder  

in de steden.

Subsidie 
Informatie over het aanvragen van subsidie vindt u op  

www.opzuid.nl. Informeer eerst bij Stimulus Programma

management of de provinciale steunpunten of er nog 

budget beschikbaar is in uw regio en de betreffende 

prioriteit. Bovendien kunnen zij aangeven of uw project  

past binnen de kaders, doelstellingen en subsidie

voorwaarden van OPZuid. 

Toetsingscriteria
Voor de toewijzing van EFROsubsidie is een Subsidie

regeling Operationeel Programma ZuidNederland 

opgesteld. In de Subsidieregeling staan de voorwaarden  

en criteria voor subsidieverstrekking. U kunt deze vinden  

op www.opzuid.nl of opvragen bij Stimulus Programma

management en de provinciale steunpunten.

Gebouw Vierlander, 
Fellenoord 27

Postbus 585, 5600 AN Eindhoven
T  040 237 01 00 
F  040 237 59 05

E  info@stimulus.nl
www.opzuid.nl

Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken: 

www.opzuid.nl en/of contact opnemen met het  

steunpunt van OPZuid in uw provincie.

Deze brochure is een uitgave van Stimulus Programmamanagement.  
Aan de brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Vormgeving en productie:  
Phasis Communication Works, Eindhoven

Zeeland, Noord-Brabant en Limburg zetten in op hun sterke punten

Zeeland

Noord-Brabant

Limburg


