Factsheet
OPZuid 2021-2027
Openstelling 2022
Thema ‘s: Energie |Klimaat | Grondstoffen | Landbouw & Voeding | Gezondheid
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Openstelling naar alle waarschijnlijkheid van 12 september – 4 november
2022
Digitaal indienen via de Webportal van Stimulus Programmamanagement
Tenderprocedure
Totaal beschikbare subsidie 2022: € 30 miljoen
Subsidiepercentage = maximaal 35% EFRO / Rijk (+ eventuele provinciale
cofinanciering)
Maximale subsidie per project = € 1 miljoen
Totaal programmabudget: circa € 105 miljoen EFRO en € 20 miljoen Rijk
Gericht op versnelling van maatschappelijke transities op het gebied van
energie, klimaat, grondstoffen, landbouw en voeding en gezondheid

OPZuid

Begunstigden

De ambitie van het OPZuid is: innovatiekracht benutten voor
economische én maatschappelijke impact. Zuid-Nederland
heeft met het EFRO-programma 2021-2027 (OPZuid) de
ambitie uitvoering te geven aan de RIS3-prioriteiten en zo de
regionale kracht op economie, ondernemerschap en
innovatie te benutten en te versterken, met
maatschappelijke én economische impact als doel. Dit houdt
in: bijdragen aan innovatieve oplossingen op vijf grote
maatschappelijke transities die in Zuid-Nederland én
mondiaal spelen en marktpartijen in staat stellen
(inter)nationale marktkansen te benutten. De vijf transities –
energie, klimaat, grondstoffen, landbouw & voeding en
gezondheid – sluiten aan op de Green Deal en Europees en
nationaal innovatiebeleid. Technologische kennis is
belangrijk om tot doorbraken te komen, maar op zichzelf
niet voldoende. De uitdaging is om de technologische én
niet-technologische kracht van Zuid te benutten, door
samenwerking binnen de regio maar juist ook over
regiogrenzen heen. In het EFRO-programma geeft ZuidNederland deze inzet vorm via de beleidsdoelstelling ‘Een
slimmer Europa’ en ‘Een groener Europa’.

Begunstigden zijn het bedrijfsleven, kennisinstellingen,
overheden, burgercoöperaties, intermediaire organisaties
(ROM’s), campussen en onder andere valorisatieorganisaties
in Zuid-Nederland en daarbuiten met aantoonbare
meerwaarde.

Doelgroep

•

OPZuid 2021-2027 richt zich in Zuid-Nederland op het mkb, in
aansluiting op de nieuwe RIS3 2021-2027.

Type acties
•
•

•

•

Ondersteuning van living labs / demonstratie in reële
omgeving, waarbij bedrijven, kennisinstellingen en
maatschappelijk middenveld samenwerken
(Door)ontwikkeling van innovaties tussen mkbbedrijven die oplossingen bieden voor uitdagingen
binnen één of meer maatschappelijke transities
(Door)ontwikkeling van vernieuwende (inter)regionale
en (inter)nationale waardeketens om tot de
vermarkting van innovaties binnen de transities te
komen
Ondersteunen van het mkb bij de vermarkting van
innovaties die kunnen bijdragen aan hernieuwbare
energieproductie en slimme energiesystemen,
-netwerken en –opslag
Lokaal in praktijk brengen en doorontwikkelen van
innovatieve vormen van duurzame energieproductie en
energiesystemen, -netwerken en –opslag

Factsheet
OPZuid 2021-2027
Aansluiting bij maatschappelijke transities

Projectaanvraag en begroting

Projecten worden ingediend onder één van de vijf
maatschappelijke transities en sluiten aan op een of
meerdere onderliggende thema’s.
•
Gezondheid:
o Behandelmethoden en technieken voor
gepersonaliseerde zorg
o Preventie
•
Landbouw en voeding:
o Duurzame verwaarding van reststromen
o Technologieontwikkeling en opschaling
voedselverwerkingsindustrie in het kader van
eiwittransitie
o Smart farming en precisielandbouw
•
Energie:
o Duurzame energie opwek in combinatie met
opslag, conversie en uitwisseling met het net
o Duurzaam en smart lokaal / regionaal
energiesysteem
•
Klimaat:
o Waterveiligheid en wateroverlast in het stedelijk
gebied
o Watertekort en droogte landelijk gebied
•
Grondstoffen:
o Circulaire bouwsector met een focus op
materialen/grondstoffen en bouwmethoden.
o Circulaire maakindustrie met een focus op
materialen/grondstoffen en smart industry.

Om in aanmerking te komen voor een subsidie, dient u een
aanvraagformulier met projectplan en begroting in. U kunt
gebruik maken van formats die beschikbaar zijn op de
website van Stimulus Programmamanagement.

Specifieke voorwaarden
•
•
•

Projecten dienen minimaal uit twee
samenwerkingspartners te bestaan
Projecten dienen ten goede te komen aan het mkb
Bij technologische innovatie dient sprake te zijn van
TRL-niveau 6-9

Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?
•
•

Per project kan maximaal € 1 miljoen EFRO /
Rijksbijdrage worden aangevraagd.
Het subsidiepercentage is maximaal 35% EFRO / Rijk.
Daarnaast kan er sprake zijn van provinciale
cofinanciering

Projectselectie op basis van
kwaliteitsbeoordeling
Deze openstelling volgt een zogenaamde tenderprocedure.
Hierbij vindt de projectselectie plaats op basis van kwaliteit.
Alleen de beste projecten worden gehonoreerd. De
selectiecriteria die van toepassing zijn op deze openstelling
worden opgenomen in de Subsidieregeling.

Hoe dient u een projectaanvraag in?
Aanvragen kunnen uitsluitend gedurende de
openstellingsperiode digitaal ingediend worden via de
Webportal van Stimulus Programmamanagement. Binnen de
Webportal is een handleiding beschikbaar.
LET OP! Voor het indienen van nieuwe aanvragen, dient u
gebruik te maken van eHerkenning (EH2+) of eIDAS. Vraag
deze tijdig aan! Indien u binnen de openstellingstermijn
niet in het bezit bent van EH2+ of eIDAS, kunt u niet op de
Webportal inloggen en dus geen subsidieaanvraag
indienen.

Hoe verloopt het proces van aanvraag tot
beschikking?
Nadat u uw projectaanvraag heeft ingediend, gaat de
beoordelingsprocedure van start. Binnen 26 weken na
afloop van de openstellingsperiode ontvangt u een beslissing
op uw aanvraag voor subsidie, in de vorm van een
beschikkingsbrief.

Belangrijke documentatie
•
•
•
•

RIS3 Zuid-Nederland 2021-2027 d.d. 21-04-2020
Oriëntatieformulier
Werkdocument
Overige documentatie en regelgeving volgt binnenkort
op de website van Stimulus Programmamanagement

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website OPZuid 20212027.
Voor aanvullende vragen over de regeling kunt u contact
opnemen met Stimulus Programmamanagement, via
040- 237 0100 of info@stimulus.nl.
LET OP! Deze factsheet is tot stand gekomen met de
informatie die d.d. 05-07-2022 voorhanden is. Het
programma is op het moment van schrijven nog niet
goedgekeurd door de Europese Commissie. Er kunnen
geen rechten aan worden ontleend. De volledige tekst
van de Subsidieregeling komt binnenkort beschikbaar.

