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Voor de periode 2014-2020 stelt de Europese Unie door middel van het  

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 113 miljoen euro  

beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de  

Zuid-Nederlandse economie tot een sterke en dynamische kenniseconomie.  

Het EFRO maakt deel uit van het Europese cohesiebeleid, dat tot doel 

heeft economische groei en werkgelegenheid te bevorderen en klimaat-

verandering, energieafhankelijkheid en sociale uitsluiting aan te pakken.

In dat kader hebben de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant in 

samenwerking met het Rijk een innovatieprogramma voor Zuid-Nederland 

opgesteld voor activiteiten die medegefinancierd kunnen worden uit het 

EFRO: het Operationeel Programma voor Zuid-Nederland 2014-2020, oftewel 

OPZuid. Zowel de provincies als het Rijk dragen hieraan hun financiële steen-

tje bij. Daarnaast investeren ook bedrijven, kennisinstellingen en gemeenten 

in projecten die voort komen uit het programma, waardoor de verwachte 

investeringsimpuls voor Zuid-Nederland circa 321 miljoen euro zal bedragen.

De basis voor het OPZuid is de Regionale Innovatie Strategie voor Slimme 

Specialisatie (RIS3), waarin de doelstellingen van Europa zijn vertaald naar 

regionale maatschappelijke uitdagingen en focus is aangebracht op een 

aantal sterke clusters met concurrentiekracht.

RIS3 voor Zuid-Nederland

Een nieuw innovatieprogramma
voor Zuid-Nederland
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De provincie Noord-Brabant is aangewezen als 
Management Autoriteit voor OPZuid en draagt als zodanig 
de eindverantwoordelijkheid over de inhoudelijke 
en financiële uitvoering van het programma. Zij legt 
verantwoording af aan de Europese Commissie. 
Stimulus Programmamanagement is de afdeling van 
de provincie Noord-Brabant die het OPZuid uitvoert, 
in nauwe samenwerking met steunpunten bij de 
provincies Limburg en Zeeland.

De kwalitatieve beoordeling van projectaanvragen is in 
handen van een deskundigencommissie, die bestaat uit 
onafhankelijke deskundigen met expertise en ervaring in 
de voor het OP belangrijke sectoren en kennisgebieden. 
In dit OP wordt nadrukkelijk gestuurd op de werving van 
kwalitatief goede projecten. In de projectontwikkeling 
en programmasturing krijgt het veld dan ook een 
belangrijke rol. De triple helix-organisaties bieden 
ondersteuning bij de ontwikkeling van kwalitatief goede 

projecten die aansluiten bij de RIS3 van Zuid-Nederland. 
Een stuurgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van 
bedrijfsleven, kennis- en onderzoeksinstellingen, het 
Rijk en provinciale en lokale overheden, monitort de 
uitvoering van het programma en adviseert het Comité 
van Toezicht over de strategische en inhoudelijke sturing. 

Het Comité van Toezicht, onder voorzitterschap van 
de gouverneur van Limburg, ziet toe op de correcte 
uitvoering van het programma: het evalueert de 
uitvoering en de vooruitgang die geboekt is met de 
verwezenlijking van de doelstellingen. Dit Comité  
van Toezicht bestaat uit vertegenwoordigers van  
de drie Zuidelijke provincies, het Rijk, de Europese 
Commissie, kennisinstellingen, milieuorganisaties, 
het maatschappelijke middenveld, werkgevers-  
en werknemersorganisaties.
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Programmadoelstellingen

Wie doet wat?
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Het OPZuid richt zich specifiek op verbetering van het 
regionale concurrentievermogen en de werkgelegenheid 
door middel van de speerpunten innovatiebevordering 
en de overgang naar een koolstofarme economie. 
Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar het innovatieve 
MKB in de benoemde topsectoren en hun relaties met 
kennisinstellingen en grote bedrijven.

Het programma biedt subsidiemogelijkheden op  
de volgende subdoelstellingen:

•   Bevordering van samenwerking tussen bedrijven 
onderling en tussen bedrijven, kennis- en onderzoeks-
instellingen en overheden.

•  Het versterken en verbreden van het Zuid-Nederlandse 
innovatiesysteem door het stimuleren van cross-overs 
tussen de internationale topclusters onderling en tussen 
de internationale en de nationale topclusters. Dit geldt 
zeker ook voor het MKB, dat hiermee beter aan kan 
haken op de kennis die wordt ontwikkeld in onderzoeks-
programma’s en op onderzoekscapaciteit bij derden.

•  Stimulering van open innovatie en methoden en proces-
sen die daarbij aansluiten, zoals living labs, proeftuinen, 
co-creatie, sociale innovatie en het benutten van design.

•  Betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsvraag 
naar technisch geschoolde mensen, door stimulering van 
onderwijsprogramma’s en –voorzieningen waarbij zowel 
bedrijfsleven als kennisinstellingen betrokken zijn en die 
inspelen op de kwalitatieve eisen die het bedrijfsleven in 
de topclusters stelt aan technisch talent.

•  Vernieuwing in technieken, producten, processen en 
 diensten op het vlak van duurzame energieproductie 
en energie-efficiëntie.

•  Slimme uitrol van nieuwe technieken in de gebouwde 
omgeving.

Projectaanvragen kunnen worden ingediend door bedrijven 
(vooral het MKB) en kennisinstellingen in Zuid-Nederland 
die behoren tot de zeven (inter)nationale topclusters. 
Gemeenten, waterschappen en intermediaire organisaties 
zoals bijvoorbeeld ROM’s kunnen een ondersteunende rol 
vervullen, waarmee ook zij kunnen optreden als aanvrager.



Contactgegevens

Globale planning

noord-Brabant, limburg,  
Zeeland 

Stimulus Programmamanagement CP: Pieter Liebregts
E:  p.liebregts@stimulus.nl
T:  040 237 01 00
W:  www.stimulus.nl

noord-Brabant Provinciaal steunpunt CP: Samira Nahari
E:  snahari@brabant.nl
T:  06 52 79 40 99
W:  www.brabant.nl

 Triple helix-organisatie  
Zuidoost-Brabant: Brainport 

T:  040 751 24 24
W:  www.brainport.nl

Triple helix-organisatie
Zuidoost-Brabant:
AgriFood Capital

T:  073 613 29 96
W:  www.agrifoodcapital.nl

Triple helix-organisatie  
Midden-Brabant: Midpoint Brabant

T:  013 594 47 28
W:  www.midpointbrabant.nl

Triple helix-organisatie  
West-Brabant en Zeeland:
Strategic Board Delta Region 

T:  076 520 02 47
W:  www.deltaregion.eu

limburg Provinciaal steunpunt CP:  Dominique Ruijters
E:  dlhm.ruijters@prvlimburg.nl
T:  043 389 72 70

Triple helix-organisatie  
Noord-Limburg: Greenport Venlo

T:  077 850 33 61
W:  www.greenportvenlo.nl

Triple helix-organisatie  
Midden-Limburg: Keyport2020

T:  0475 42 62 42
W:  www.keyport2020.nl

Triple helix-organisatie  
Zuid-Limburg:
Limburg Economic Development

T:  06 50 24 24 02
W:  www.ledbrainport2020.nl

Zeeland Provinciaal steunpunt CP:  Manon de Ruijsscher
E:  mcsp.de.ruijsscher-boomert@zeeland.nl
T:  0118 63 15 60

Triple helix-organisatie
West-Brabant en Zeeland:
Strategic Board Delta Region

T:  076 520 02 47
W:  www.deltaregion.eu

November
2014

November 2014
- medio 2020

December
2014

Januari
2015

Goedkeuring ministeriële 
regeling

Projectontwikkeling  
en begeleiding

Goedkeuring  
programma

Nieuwe  
OPZuid-website

Januari
- maart 2015

Februari
2015

Februari
2015

Vanaf april
2015

Regionale 
voorlichtings-

bijeenkomsten

Bekendmaking  
projectcriteria

Communicatie over 
regelingen

Indiening project-
aanvragen via 

webportal
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meer informatie
Wilt u meer weten over de inhoud van het programma of de actuele stand van zaken?  
Ga dan naar www.stimulus.nl.

OPZuid is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, 
het Rijk en de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. 


