
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Provinciale cofinanciering OPZuid 2021-2027 
Procesbeschrijving en indicatie van algemene vereisten 

 
In het OPZuid programma 2021-2027 is het mogelijk om voor uw project provinciale cofinanciering 
aan te vragen bij de provincies Zeeland, Noord-Brabant en / of Limburg.  
 
Naast de maximale 35% EFRO / Rijksbijdrage, is het mogelijk om tot 15% provinciale cofinanciering 
aan te vragen voor uw project. Hieronder volgt per provincie een beschrijving van hoe u de 
provinciale cofinanciering dient aan te vragen.  
 

Zeeland 
Om in aanmerking te komen voor Zeeuwse provinciale cofinanciering in het kader van de 
Subsidieregeling OPZuid 2021-2027, paragraaf 2, dient u bij uw online OPZuid aanvraag tevens een 
aanvraag tot cofinanciering in. U doet dit door het beantwoorden van enkele vragen in het online-
formulier op de Webportal onder de categorie ‘Projectgegevens’. Zie www.efro-webportal.nl. Maak 
hiervoor tijdig een account aan met E-Herkenning of eIDAS. 
 
De Zeeuwse subsidie kan worden aangevraagd door de penvoerder die namens een 
samenwerkingsverband subsidie heeft aangevraagd op grond van de Subsidieregeling OPZuid 2021-
2027. 
 
Algemene vereisten provincie Zeeland: 

• Voor het project wordt subsidie verleend op grond van artikel 2.2 van de Subsidieregeling 
OPZuid; 

• De subsidie wordt aangevraagd als cofinanciering op de subsidie op grond van de 
Subsidieregeling OPZuid; 

• Het project komt ten goede aan de provincie Zeeland, dat wil zeggen dat: 
o Meer dan de helft van de subsidiabele projectkosten wordt gemaakt door deelnemers 

die zijn gevestigd in de provincie Zeeland; en 
o De projectresultaten overwegend zijn gericht op de provincie Zeeland. 

• U dient in het projectplan toe te lichten hoe wordt voldaan aan de voor uw aanvraag van 

toepassing zijnde subsidievereisten zoals opgenomen in hoofdstuk 20 Algemeen 

subsidiebesluit Zeeland 2013. U kunt uw toelichting opnemen in het Model projectplan met 

minimaal verplichte onderdelen (bijlage A van het OPZuid aanvraagformulier).  

• U vraagt subsidie aan voor activiteiten die zijn gericht op innovatie bevorderen binnen een 
van de volgende maatschappelijke transities uit de RIS 3 Zuid-Nederland 2021-2027 die in het 
EFRO Programma Zuid-Nederland 2021-2027 centraal staan: 
 
a. gezondheid; 
b. landbouw en voeding; 
c. energie; 
d. klimaat; 
e. grondstoffen. 

http://www.efro-webportal.nl/
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• Indien uw project in aanmerking komt voor cofinanciering wordt de toegezegde 
cofinanciering in de verleningsbeschikking opgenomen. U ontvangt de verleningsbeschikking 
voor uw OPZuid project via Stimulus Programmamanagement. 

• De Zeeuwse cofinanciering wordt op basis van een 100% voorschot uitgekeerd na verlening 
van de subsidie. 

• Het controleregime en de verantwoording van de cofinanciering verlopen conform de voor 
het OPZuid programma geldende regels. 

• De volledige cofinancieringsregeling voor de provincie Zeeland kunt u raadplegen via de 
website van Stimulus Programmamanagement Wijziging van het Algemeen subsidiebesluit 
Zeeland 2013 (cofinanciering voor het EFRO Programma Zuid-Nederland 2021-2027)   

 
 
  

https://www.stimulus.nl/opzuid-2021-2027/wp-content/uploads/sites/12/2022/04/20220725-wijziging-Algemeen-subsidiebesluit-Zld-2013-prb-2022-8850.pdf
https://www.stimulus.nl/opzuid-2021-2027/wp-content/uploads/sites/12/2022/04/20220725-wijziging-Algemeen-subsidiebesluit-Zld-2013-prb-2022-8850.pdf
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Noord-Brabant 
Om in aanmerking te komen voor aanvullende Noord-Brabantse provinciale cofinanciering in het 
kader van de Subsidieregeling OPZuid 2021-2027, paragraaf 2, dient u bij uw online OPZuid aanvraag 
tevens een aanvraag tot cofinanciering in. U doet dit door het beantwoorden van enkele vragen in 
het online-formulier op de Webportal onder de categorie ‘Projectgegevens’. Zie www.efro-
webportal.nl. Maak hiervoor tijdig een account aan met E-Herkenning of eIDAS. 
 
De Noord-Brabantse subsidie kan worden aangevraagd door de penvoerder die namens een 
samenwerkingsverband subsidie heeft aangevraagd op grond van de Subsidieregeling OPZuid 2021-
2027. 
 
Algemene vereisten Noord-Brabant: 

• Voor het project wordt subsidie verleend op grond van artikel 2.2 van de Subsidieregeling 
OPZuid; 

• De subsidie wordt aangevraagd als cofinanciering op de subsidie op grond van de 
Subsidieregeling OPZuid; 

• Het project komt ten goede aan de provincie Noord-Brabant, dat wil zeggen dat: 
o Meer dan de helft van de subsidiabele projectkosten wordt gemaakt door deelnemers 

aan het project die zijn gevestigd in de provincie Noord-Brabant; en 
o De resultaten van het project zijn overwegend gericht op de provincie Noord-Brabant. 

• U dient in het projectplan toe te lichten hoe wordt voldaan aan de voor uw aanvraag van 

toepassing zijnde subsidievereisten zoals opgenomen in de Subsidieregeling cofinanciering 

Europese programma’s 2021-2027 Noord-Brabant. U kunt uw toelichting opnemen in het 

Model projectplan met minimaal verplichte onderdelen (bijlage A van het OPZuid 

aanvraagformulier). 

• U vraagt subsidie aan voor activiteiten die zijn gericht op innovatie bevorderen binnen een 
van de volgende maatschappelijke transities uit de RIS 3 Zuid-Nederland 2021-2027 die in het 
EFRO Programma Zuid-Nederland 2021-2027 centraal staan: 
 
a. gezondheid; 
b. landbouw en voeding; 
c. energie; 
d. klimaat; 
e. grondstoffen. 

 

• Vraagt u subsidie aan voor het thema klimaat gericht op watertekort en droogte landelijk 
gebied dan: 
 
o Dient het project uitgevoerd te worden binnen de attentiezone waterhuishouding; of 
o Heeft het project heeft een positief effect op de grondwaterstanden of waterstanden in 

de natte natuurparel. 
 

• Indien uw project in aanmerking komt voor cofinanciering wordt de toegezegde 
cofinanciering in de verleningsbeschikking opgenomen. U ontvangt de verleningsbeschikking 
voor uw OPZuid project via Stimulus Programmamanagement. 

• De Noord-Brabantse cofinanciering wordt op basis van een 100% voorschot uitgekeerd na 
verlening van de subsidie.  

http://www.efro-webportal.nl/
http://www.efro-webportal.nl/
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• Het controleregime en de verantwoording van de cofinanciering verloopt conform de voor 
het OPZuid programma geldende regels. 

• De volledige cofinancieringsregeling voor de provincie Noord-Brabant kunt u raadplegen via 
de website van Stimulus Programmamanagement Subsidieregeling cofinanciering Europese 
programma’s 2021-2027 Noord-Brabant  

https://www.stimulus.nl/opzuid-2021-2027/wp-content/uploads/sites/12/2022/04/Subsidieregeling-cofinanciering-Europese-programmas-2021-2027-Noord-Brabant.pdf
https://www.stimulus.nl/opzuid-2021-2027/wp-content/uploads/sites/12/2022/04/Subsidieregeling-cofinanciering-Europese-programmas-2021-2027-Noord-Brabant.pdf
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Limburg 
Om in aanmerking te komen voor Limburgse provinciale cofinanciering voor projecten waarvoor 
subsidie wordt aangevraagd in het kader van de Subsidieregeling OPZuid 2021-2027, paragraaf 2, 
gaat u in gesprek met een beleidsinhoudelijke ambtenaar van de provincie Limburg. Aan de 
beleidsinhoudelijke ambtenaar legt u uw projectidee voor samen met de vraag tot provinciale 
cofinanciering. Indien de beleidsinhoudelijke ambtenaar uw projectidee positief beoordeelt krijgt u 
een principetoezegging op de cofinancieringsaanvraag via de e-mail. Deze e-mail voegt u als bijlage 
toe aan uw online OPZuid projectaanvraag. Daarnaast geeft u in het online-formulier op de 
Webportal onder de categorie ‘Projectgegevens’ aan, dat u voor Limburgse cofinanciering in 
aanmerking wilt komen. Zie www.efro-webportal.nl. Maak hiervoor tijdig een account aan met E-
Herkenning of eIDAS. 
 
De subsidie kan worden aangevraagd door de penvoerder die namens een samenwerkingsverband 
subsidie heeft aangevraagd op grond van de Subsidieregeling OPZuid 2021-2027. 
 
Algemene vereisten: 

• Uw project bestaat uit een overwegend Limburgs consortium of kent Limburgse 

projectpartners. 

• U dient de Limburgse provinciale cofinanciering te regelen vóór indiening van uw project bij 

Stimulus Programmamanagement. Dit betekent dat u in een vroeg stadium, dat wil zeggen 

ruim voor de deadline van 4 november 2022, contact opneemt met de beleidsinhoudelijke 

ambtenaar van Provincie Limburg. 

• De beleidsinhoudelijke ambtenaar toetst of uw project past binnen het Limburgse provinciaal 

beleid. 

• Bij een positieve beoordeling door de beleidsinhoudelijke ambtenaar ontvangt u een e-mail 

met een principe-toezegging voor de Limburgse provinciale cofinanciering. 

• Deze e-mail dient u toe te voegen aan de stukken die u bij Stimulus indient voor de aanvraag 

van OPZuid subsidie.  

• Bij het aanvragen van de OPZuid subsidie maakt u uw verzoek tot Limburgse provinciale 

cofinanciering bekend bij Stimulus Programmamanagement. Dit doet u door het online-

formulier op de Webportal te gebruiken via www.efro-webportal.nl en door de provinciale 

financiering op te nemen in uw begroting. 

• Na een positieve beoordeling van uw OPZuid project, gerankt binnen het subsidieplafond,  

door de Adviescommissie Stimulus Programmamanagement, vraagt Stimulus 

Programmamanagement de toegezegde provinciale cofinanciering op bij de provincie 

Limburg.  

• Gedeputeerde staten Limburg geeft een beschikking af aan Stimulus 

Programmamanagement voor de toegezegde Limburgse provinciale cofinanciering. 

• Daarna ontvangt de penvoerder van Stimulus een integrale verleningsbeschikking waarin de 

Europese- en de provinciale middelen zijn opgenomen. 

• De Limburgse provinciale cofinanciering wordt op basis van een 90% voorschot uitgekeerd na 

verlening van de OPZuid subsidie. De verleende subsidies worden vastgesteld op basis van 

prestaties en gerealiseerde kosten.  

http://www.efro-webportal.nl/
http://www.efro-webportal.nl/
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• Het controleregime en de verantwoording van de cofinanciering verlopen conform de voor 

het OPZuid programma geldende regels. 

Contactgegevens beleidsinhoudelijke ambtenaren: 

• Gezondheidstransitie - Bas Peusens    sje.peusens@prvlimburg.nl 

• Energietransitie - Mirella Partouns    mam.partouns@prvlimburg.nl  

• Grondstoffentransitie -  Harma Albering   hj.albering@prvlimburg.nl  

• Klimaattransitie - Rien Huisman    mj.huisman@prvlimburg.nl  

• Landbouw- en voedingstransitie - Bas de Vreede  bkm.de.vreede@prvlimburg.nl 

 

mailto:sje.peusens@prvlimburg.nl
mailto:mam.partouns@prvlimburg.nl
mailto:hj.albering@prvlimburg.nl
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