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Heeft u een innovatief project waarvoor u Europese subsidie wilt
aanvragen? Dat kan weer! De eerste openstelling van het
EFRO-programma OPZuid 2021-2027 is van 12 september tot 4
november 17.00 uur. In deze Inspiratienieuwsbrief leest u hoe andere
organisaties de aanvraag hebben aangepakt. Verder vertellen
programmamanagers wat er met uw aanvraag gebeurt nadat zij deze
hebben ontvangen en geven zij u tips. Lees ook het interview met Marc
Hendriks, voorzitter van de Adviescommissie. Wilt u weten of u kans
maakt op een subsidie? Doorloop de checklist!

‘Subsidie is geen gratis geld’
‘Natuurlijk hadden we een consortiumovereenkomst,
maar samenwerking afdwingen bij innovatie is in de
praktijk lastig’, legt Martin uit. ‘Soms veranderen de
prioriteiten van een projectpartner bij bijvoorbeeld
een overname. Verder bleek het voor de kleinere
partners soms ingewikkeld om aan de
administratieve vereisten van de subsidieverstrekker
te voldoen. Lukt dit niet, dan krijg je het
subsidiebedrag niet uitgekeerd, ook al heb je de
beschikking al binnen.’

Tips van Martin
1. Zorg voor een stevig consortium.

Subsidie aanvragen als je een mooi
innovatief project van de grond wilt tillen?
‘Zeker doen’, vindt Martin Knegt,
‘maar blijf wel realistisch, want je krijgt het
bedrag pas als je het project daadwerkelijk
gerealiseerd hebt.’
‘Het is geweldig dat we een flinke Europese subsidie
hebben gekregen voor het Development Center for
Maintenance of Composites (DCMC)’, vindt Martin
Knegt, projectleider bij Fokker Services Group in
Woensdrecht en directeur van DCMC. ‘Dit
expertisecentrum gaat een belangrijke rol spelen in
de ontwikkeling van nieuwe technologieën in de
luchtvaart. Hierbij wordt steeds meer composiet
gebruikt. De kennis om ermee te bouwen is al sterk
in Nederland. Met de komst van het DCMC kunnen
we ook het onderhoud van composieten naar een
hoger niveau tillen.’

Focus houden
‘De samenwerking met onderzoeksinstellingen zoals
de Technische Universiteit Delft, het Koninklijk
Nationaal Luchtvaart Laboratorium NLR en diverse
bedrijven was essentieel bij de ontwikkeling van het
DCMC. En dit was niet altijd gemakkelijk’, zegt Martin
in alle eerlijkheid. ‘De afzonderlijke partners hadden
ieder ook hun eigen doelen. Het einddoel, het
innovatiecluster DCMC, was niet voor alle partners
het belangrijkste. Dit expertisecentrum is van
maatschappelijk belang en precies daarom kregen
we er een Europese subsidie voor. Hiermee kunnen
we Nederland immers steviger op de kaart zetten.
Subsidie is dus geen gratis geld, er moet echt wat
tegenover staan.’
Samenwerking
Focus houden op deze gezamenlijke opdracht bleek
een uitdaging.

Maak vooraf goede afspraken.
Zorg dat alle projectpartners het gezamenlijke
einddoel op hun netvlies hebben én houden.
Schrijf het projectplan gezamenlijk.
Beperk het aantal projectpartners.
2. Blijf realistisch.
Vraag alleen subsidie aan als u het project ook
daadwerkelijk kunt realiseren.
Reken u niet rijk. Verdiep u in de
afschrijvingsregels voordat u bijvoorbeeld een
machine aanschaft. Weet vooraf welke
materialen u kunt declareren.
Het aanvragen van subsidie kost tijd, maar ook
de verslaglegging tijdens en na het project.
3. Doe het niet alleen.
Vraag advies, bijvoorbeeld bij een bureau dat
gespecialiseerd is in Europese subsidies.
Vraag advies bij de provincie Noord-Brabant
en/of regionale ontwikkelingsmaatschappijen
zoals BOM en REWIN.

Subsidie aanvragen
Van 12 september 2022 tot en met 4
november 2022 kunt u een aanvraag indienen
voor OPZuid EFRO 2021-2027.Meer
informatie vindt u op onze website.

‘Met subsidie verder kijken dan eigen bedrijf’
Tips van Jacko
1. Begin bij het fundament: een goed en
compleet consortium.

‘Innovatieve samenwerkingsprojecten die
alleen drijven op bereidheid en vrijwilligheid
sterven vaak een stille dood. Om echt door te
kunnen pakken en over de eigen
bedrijfsgrenzen heen te kijken, moet er budget
zijn’, vertelt Jacko D’Agnolo, projectleider van
Duurzame Bedrijventerreinen in Venlo.
‘De 1,8 miljoen subsidie was het vliegwiel voor
het verduurzamen van bedrijventerreinen in
Venlo.’
Het project Duurzame Bedrijventerreinen richt zich
op gezamenlijke duurzame energieopwekking.
Geprobeerd wordt bijvoorbeeld de restwarmte van
het ene bedrijf te laten gebruiken door het andere.
Ook onderdeel van het project is de aanpassing van
bedrijven aan het klimaat. Denk daarbij aan een
groene inrichting en aan het opvangen van
hemelwater. ‘Het bijzondere van dit project is de
collectieve aanpak. De Europese subsidie is daarbij
belangrijk. Hierdoor lukt het om over bedrijfsgrenzen
heen te kijken’, legt Jacko D’Agnolo uit.

Sociale innovatie
Jacko: ‘De subsidie die we hebben gekregen is
tamelijk uniek. De meeste subsidies gaan namelijk
naar technische innovaties. Wij houden ons met de
sociale kant van innovaties bezig, dus hoe je samen
praktisch aan de slag kunt gaan met duurzaamheid.
Dat is heel waardevol, want onze aanpak is te
kopiëren naar andere bedrijventerreinen. De
projectaanvraag is bekostigd door een aantal
deelnemende bedrijven. Op grond hiervan is een
subsidie toegekend van 1,8 miljoen euro. Hiermee
zijn we onder meer een toolbox aan het ontwikkelen
voor andere bedrijventerreinen en worden er
momenteel een aantal concrete projecten
gerealiseerd.’

Sluit aan bij overkoepelende organisaties,
zoals ondernemersverenigingen of
werkgeversorganisaties.
Schakel de gemeente in.
Betrek organisaties met een groot
netwerk bij uw consortium, zoals een
bank.
2. Ben concreet.
Maak uw resultaten zo concreet mogelijk.
Wat levert uw project precies op? En
wanneer?
3. Beschrijf wanneer uw project geslaagd is.
Schakel een professional in voor uw
aanvraag. Een Europese subsidie
binnenhalen is complex en kost tijd.
Nodig mensen uit om te komen kijken bij
wat u doet. Dat maakt de medewerking en
communicatie gemakkelijker.
4. Ben flexibel.
De wereld kan opeens veranderen. Denk
bijvoorbeeld aan de forse stijging van de
energieprijzen. Pas zo nodig uw
doelstellingen aan en communiceer
hierover met de projectleden en de
subsidieverstrekker.

Subsidie aanvragen
Van 12 september 2022 tot en met 4
november 2022 kunt u een aanvraag indienen
voor OPZuid EFRO 2021-2027.Meer
informatie vindt u op onze website.

‘Langdurige samenwerking nodig bij innoveren‘
Enkele leden uit het noorden van het land moeten
hier flink voor reizen, maar dat wisten ze vooraf.’ Adri
vertelt dat de projectleden elkaar intussen zo goed
kennen dat ze elkaar ook buiten Aquavalley om raad
vragen. Ze gunnen elkaar zelfs een kijkje in hun
keuken. ‘Het is natuurlijk goud waard dat je elkaar
over en weer kunt adviseren. Dat gaat snel en je
hoeft niet voor alles een adviseur in te huren.’

‘Het werken met een Europese subsidie biedt
veel mogelijkheden, maar het is wel een
kwestie van een lange adem’, vertelt Adri Bout,
directeur van Seafarm en inititatiefnemer van
Aquavalley. ‘Het is belangrijk dat alle
consortiumleden zich langdurig aan het project
verbinden. Het heeft tijd nodig om elkaar te
leren kennen. Daarna kun je pas kennis gaan
delen en sneller gaan innoveren.’
‘Met concurrenten in een consortium gaan om
kennis die je gedurende jaren hebt opgebouwd te
delen? Dat doe je niet zomaar’, legt Adri Bout uit.
‘Hiervoor moet je vertrouwen hebben in de leden van
het consortium. Je moet de tijd nemen om elkaar te
leren kennen en gaan voor de lange termijn.’

Kennisdelingsplatform
Adri Bout: ‘In Zeeland hebben we sinds 2017
Aquavalley, een kennisdelingsplatform bestaande uit
aquacultuur ondernemingen en kennisinstellingen.
We werken aan een duurzame manier van het
kweken van vis, algen, schelpdieren en zeewier.’
Hiervoor kreeg Aquavalley 1,5 miljoen euro subsidie.
De afgelopen jaren is het platform een groot succes
gebleken en staan nieuwe partijen in de rij om aan te
sluiten bij het consortium. ‘Intussen zitten we in de
fase van productie en voor ‘Aquavalley reloaded’
kregen we 625.000 euro subsidie vanuit het
ReactEU-programma. Hiermee ontwikkelen we
bijvoorbeeld een nieuw voersysteem. Met een
camera kunnen we de korreltjes voer tellen en
tegelijkertijd kunnen we ook het gewicht van de vis
bepalen.’
Opbouwen van vertrouwen
Hoe zorgt Aquavalley voor een sterk consortium?
‘We komen elke acht weken fysiek bij elkaar en
houden elkaar daaraan. Videobellen werkt niet bij
het opbouwen van vertrouwen.

Subsidiebegeleiding
Adri raadt andere ondernemers wel aan om iemand
in te huren voor subsidiebegeleiding. ‘Je krijgt
namelijk ontzettend veel vragen, vooraf, maar ook als
het project loopt. Soms is het ingewikkeld en het kost
veel tijd. Bovendien spreekt een goede adviseur ‘de
taal van Europese subsidies’. Zij weten hoe ze jouw
idee moeten opschrijven om een grotere kans te
maken. De meeste ondernemers gaan uit
enthousiasme veel te diep in op allerlei details die er
voor de subsidieverstrekker niet toe doen.’ Een
subsidieadviseur in de arm nemen wil niet zeggen
dat je zelf achterover kunt leunen volgens Adri. ‘Je
moet zelf in de lead blijven. Als je halverwege het
project bijvoorbeeld de koers moet verleggen, moet
je zorgen dat het bureau hiermee aan de slag gaat.’
Tips van Adri
Neem de tijd om elkaar te leren kennen. Pas
als er vertrouwen is komt kennisdeling van
de grond en kunt u vermenigvuldigen,
oftewel versneld innoveren.
Creëer een sfeer in uw consortium waarin
kennisdelen normaal is: waarom zou u
kennis niet delen als u er niets mee verliest?
Schakel een subsidieadviseur in op basis van
‘no cure, no pay’.
Houd regelmatig contact met uw
subsidieadviseur. Blijf in de lead.
Laat nieuwe leden toe in het consortium als
zij wat toevoegen.
Neem afscheid van consortiumleden die er
niet meer bij passen.
Subsidie aanvragen
Van 12 september 2022 tot en met 4
november 2022 kunt u een aanvraag indienen
voor OPZuid EFRO 2021-2027.Meer
informatie vindt u op onze website.

‘Nieuwe ronde, nieuwe kansen!’

‘We zijn ontzettend benieuwd naar de
innovatieve projecten die binnenkomen na de
openstelling op 12 september’, aldus Eline de
Graaff en Kevin Schelvis, programmamanagers
van het OPZuid-programma 2021-2027. Zij
vertellen over hun werk én geven tips waarmee
u uw subsidieaanvraag kansrijker kunt maken.
‘Nieuwe ronde, nieuwe kansen.’ Zo vat Kevin Schelvis
de openstelling van het nieuwe OPZuid-programma
samen. ‘We weten dat er veel mensen rondlopen met
fantastische innovatieve ideeën en het is geweldig
dat daar nu weer geld – maar liefst 30 miljoen euro –
voor beschikbaar is.’ ‘Dat geld is niet alleen voor
technische projecten’, vult Eline aan. ‘Om
bijvoorbeeld de energietransitie te laten slagen, is
maatschappelijke betrokkenheid hard nodig. Met
actieve deelname van burgers wordt het draagvlak
voor veranderingen groter en pas dan maken
innovaties daadwerkelijk impact. Persoonlijke hoop ik
daarom dat er ook projectaanvragen zijn die
burgerparticipatie stimuleren.’

Oriënterend gesprek
Veel van de projectaanvragen zijn niet helemaal
nieuw voor de programmamanagers. Indieners
kunnen namelijk vooraf een oriënterend gesprek
voeren met hen. Kevin: ‘Gelukkig doen veel
aanvragers dat ook. Het is de bedoeling dat het
subsidiegeld bij mooie innovatieve projecten terecht
komt en wij geven graag een steuntje in de rug. Wij
hebben natuurlijk belang bij goede aanvragen en
geven daarover graag vooraf advies. We weten waar
de Adviescommissie OPZuid 2021-2027 bij de
beoordeling van het project op let. Plannen schrijven
we niet, wel denken we mee en noemen we
bijvoorbeeld wat we missen. Soms wijzen we op
mogelijkheden van cofinanciering door de provincie
of andere partijen. Ook krijgen we dikwijls de vraag of
we een partij kennen met een bepaalde expertise.
Matchmaking is ook een belangrijk onderdeel van
ons werk. We zijn best kritisch en dat is wel eens
lastig, omdat mensen super enthousiast zijn over
hun idee. Maar beter vooraf kritisch dan achteraf
een teleurstelling.’ Aanmelden voor een oriënterend
gesprek kan met het oriëntatieformulier.

Tussentijdse wijzigingen
Na toekenning van een subsidie krijgt de
programmamanager een meer controlerende rol.
Kevin: ‘Dan bekijken we samen met onze financieel
adviseur of het subsidiegeld correct is besteed en of
de begunstigde de subsidie besteedt waaraan deze
is bedoeld. De ervaring leert dat er vrijwel alle
projecten te maken hebben met tussentijdse
wijzigingen. Er stapt bijvoorbeeld een projectpartner
uit of er komt een nieuwe bij. De prijzen van
bepaalde materialen of brandstof kunnen stijgen,
waardoor er nieuwe keuzes moeten worden
gemaakt.’ Soms blijken zaken anders te werken in de
praktijk, beaamt Eline. ‘Dat hoort natuurlijk ook bij
innoveren. Je weet vooraf niet hoe het precies gaat
en bijsturing zal altijd nodig zijn. Het is belangrijk dat
begunstigden ons hierover tijdig benaderen. Bij
afronding van het project bekijken we of de doelen
daadwerkelijk zijn behaald en volgt er een
eindafrekening.’
Europees beleid
De programmamanagers zijn van a tot z betrokken
bij het OPZuid-programma. ‘We hebben eerst een
vertaalslag gemaakt van het Europese beleid naar
een regionale innovatiestrategie. Die is vervolgens
vertaald in een wettelijke regeling. Hierbij waren veel
partijen betrokken’, legt Eline uit. ‘Daarnaast hebben
we geprobeerd ‘de aanvraag van subsidie te
vereenvoudigen. Zo hebben we een aantal verplichte
bijlagen geschrapt. Ook is er een begrotingstool
ontwikkeld waarmee aanvragers de begroting in één
keer goed krijgen.’
De programmamanagers zijn blij dat ze nu van start
kunnen en kijken uit naar vernieuwende projecten
die ze de komende jaren gaan begeleiden. Innovatie
gebeurt tenslotte in de praktijk!

Tips van Eline en Kevin
Zorg dat uw aanvraag volledig is.
Vul het oriëntatieformulier in en neem contact
met ons op.
Vragen? Stuur een mail naar info@stimulus.nl.
Uw vraag komt dan terecht bij één van de vier
programmamanagers van OPZuid 2021-2027.
Een doordachte subsidie-aanvraag maakt u stap
voor stap. Neem hiervoor de tijd en begin op tijd.
Begin op tijd met het bouwen aan een gedegen
consortium: innoveren doet u samen.

Subsidie aanvragen
Van 12 september 2022 tot en met 4
november 2022 kunt u een aanvraag indienen
voor OPZuid EFRO 2021-2027.Meer
informatie vindt u op onze website.

Hoe werkt de Adviescommissie?
Beoordelingscriteria
Het beoordelen van de projecten gaat aan de
hand van vooraf gestelde criteria. Daarom is het
belangrijk om hierover duidelijke informatie te
geven in uw projectplan. De beoordelingscriteria
zijn de mate waarin het project:

De Adviescommissie maakt een stapel van de
projectvoorstellen die zij kansrijk acht. Dit
gebeurt op basis van vooraf vastgestelde
criteria. De beste voorstellen komen bovenop
de stapel. Wanneer er meer goede projecten
zijn dan geld, krijgen alleen de hoogst gerankte
subsidie.
De Adviescommissie beoordeelt op basis van vijf
criteria of een project voor subsidie in aanmerking
komt. Per onderdeel kan een aanvrager 20 punten
scoren: 100 in totaal. Projecten dienen minimaal 70
punten te scoren om subsidie te kunnen krijgen.
Hierdoor wordt de kwaliteit gewaarborgd. Daarnaast
dient een aanvraag op ieder criterium minimaal 10
punten te scoren. Indien het subsidieplafond voor de
openstelling overvraagd wordt, maakt de
Adviescommissie een ranking op basis van de score.
Deze rangschikking wordt dus niet bepaald op
volgorde van binnenkomst.

Eerste check
Alle aanvragen die tussen 12 september en 4
november zijn ingediend, worden eerst gecheckt
door de programmamanagers. Zij controleren of de
aanvragen volledig en juist zijn en of ze gaan over de
onderwerpen waarvoor subsidie kan worden
aangevraagd. Is dit in orde, dan gaan de aanvragen
naar de onafhankelijke Adviescommissie.
Onafhankelijk
De leden van de Adviescommissie zijn onafhankelijk.
Dit wil zeggen dat zij geen belang hebben bij het al
dan niet toekennen van subsidie aan projecten. De
leden zijn deskundig op hun vakgebied. Naast een
vaste kern bestaat de commissie per onderwerp uit
verschillende adviesleden.

bijdraagt aan de doelstelling van de
subsidieregeling.
bijdraagt aan duurzame ontwikkeling en
maatschappelijke impact.
financieel en economisch
toekomstperspectief heeft.
innovatief is.
kwalitatief goed is.

Beschikking
Alle projectaanvragen krijgen een beschikking,
oftewel ‘u krijgt wel of geen subsidie’. Hierbij zit ook
de beoordeling. Het is natuurlijk fijn om te zien
waarom de Adviescommissie uw aanvraag heeft
goedgekeurd, maar het is ook leerzaam om te weten
waarom u misschien niet in aanmerking komt voor
Europese subsidie. Daarmee kunt u bij een volgende
subsidieaanvraag rekening houden.
Subsidie aanvragen
Van 12 september 2022 tot en met 4
november 2022 kunt u een aanvraag indienen
voor OPZuid EFRO 2021-2027.Meer
informatie vindt u op onze website.

‘Dikke rapporten met veel mooie plaatjes niet nodig’
Marc adviseert aanvragers zich te verplaatsen in
mensen die het project niet kennen. Wanneer
aanvragers het niet eens zijn met het oordeel van de
Adviescommissie en bezwaar maken, komen ze vaak
met nieuwe uitleg en informatie. ‘Helaas mogen we in
ons nieuwe oordeel alleen meenemen wat al in het
projectplan stond. Een goede aanvraag is dus ook
compleet.’

Tips van Marc Hendrikse:

Marc Hendrikse, voorzitter van de
Adviescommissie, wordt enthousiast van de
inspirerende ideeën die ter beoordeling op tafel
komen. Een kijkje achter de schermen.
Eerst beoordelen de leden van de Adviescommissie
de projectaanvragen afzonderlijk en geven ze deze
punten voor vijf criteria. Marc: ‘De leden hebben veel
kennis en ervaring op hun vakgebied en zijn “gezond
eigenwijs”. Soms levert dit pittige discussies op, maar
het lukt uiteindelijk altijd om op één lijn te komen bij
de eindbeoordeling. Dan krijgt een project een totaal
aantal punten en dat bepaalt de plek op de ranglijst.’
De aanvrager kan maximaal 20 punten scoren per
criterium: 100 punten in totaal. Per criterium moet
de aanvrager minimaal 10 punten scoren en in totaal
minimaal 70 punten.
Overigens, er zijn ook knock-out-criteria. Voldoen
projecten hieraan niet, dan vallen ze sowieso buiten
de boot. Deze criteria worden vooraf duidelijk
aangegeven.

Heldere doelstelling
'Alleen een goed idee levert nog geen goede
beoordeling op’, legt Marc uit. ‘Het is ook belangrijk
dat de indiener dit idee concreet opschrijft. Zo is “Het
draagvlak verhogen voor duurzame energie” niet
concreet genoeg. Wel een heldere doelstelling is
bijvoorbeeld: 10 procent van de inwoners van een
stad is van plan binnen vijf jaar zonnepanelen aan te
schaffen.’

Kern van het idee
'Een goede subsidieaanvraag draait niet om dikke
rapporten of mooie plaatjes’, zegt Marc ‘Het gaat om
de kern van je idee. Het is de kunst om dit compact op
te schrijven.’

Maak uw aanvraag:
1. Concreet
Wat wilt u bereiken? Geef dit zoveel mogelijk
weer in cijfers.
2. Compact
Geef de kern van uw project goed weer, zonder
overdreven of wollige tekst.
3. Compleet
Vertel het hele verhaal. Veronderstel niet te
snel dat mensen sommige zaken wel weten.

Subsidie aanvragen
Van 12 september 2022 tot en met 4
november 2022 kunt u een aanvraag indienen
voor OPZuid EFRO 2021-2027.Meer
informatie vindt u op onze website.

Bekijk de relevante documenten voor het
OPZuid-programma 2021-2027:

Aanvraagformulier OPZuid 2021-2027
MKB-verklaring
Model Projectplan
Begrotingsformat EFRO-aanvraag 2021-2027
Werkinstructie controle verklaring financiële moeilijkheden en MKBverklaring
Factsheet eerste openstelling OPZUID EFRO 2021-2027 met thema’s
Energie, Klimaat, Grondstoffen, Landbouw & Voeding, Gezondheid
Oriëntatieformulier projectvoorstellen OPZUID EFRO 2021-2027
Werkdocument OPZUID EFRO 2021-2027
Informatie kostensoorten OPZUID EFRO 2021-2027
Procesbeschrijving openstelling 2022 in het kader van OPZUID EFRO
2021-2027
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