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Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3)



OPZuid 2014-2020 (1)

• Twee doelstellingen:

– Innovatiebevordering

– Overgang naar een koolstofarme economie

• Vertaald in twee investeringsprioriteiten:

– Versterken en verbreden van het open innovatiesysteem (1B)

– Onderzoek, innovatie en gebruik van low-carbon technologie 
(4F)

• Budget:

– € 75 miljoen EFRO naar 1B (68,7%)

– € 34 miljoen EFRO naar 4F (31,3%)



OPZuid 2014-2020 (2)
• Innovatiebevordering:

– Sleutel tot slimme en duurzame groei

– Open innovatienetwerken en samenwerking

– Ruim 40% van alle R&D-investeringen in Zuid-NL

– 4 van top-5 R&D-spelers in NL in Zuid gevestigd

• Focus:

– Crossovers 

– Complementariteit met andere instrumenten:

• Topsectorenbeleid (TKI’s)

• Horizon2020

• Knowledge and Innovation Communities (KIC)

• WBSO

• Techniekpact



OPZuid 2014-2020 (3)
Project: Smart Industry Fieldlab CAMPIONE

Doel: Verbetering productiviteit, beschikbaarheid en 
veiligheid productiemiddelen tegen lagere kosten.

Partners: DI-WCM, UvT, Sitech, Fuijfilm, Delta, Prezent, Samure, KEC

Project: Health Tech Yard

Doel: Vermindering druk op reguliere zorg door productontwik-
keling voor zelfdiagnostiek, zelfstandig thuiswonen, 
thuisbehandeling.

Partners: TU/e, High Tech NL, Kien, GGzE. Coöp. Slimmer Leven 2020

Project: Proeftuin precisielandbouw

Doel: Gebruik van water, mineralen en gewasbeschermings-
middelen verminderen en oogsten verbeteren.

Partners: ZLTO, TU/e, Van den Borne Aardappelen, Proefboerderij 
Rusthoeve, Delphy, Wageningen Plant Research



Toekomst structuurfondsen

• Voorbereidingen in volle gang

• Sleutelbegrippen: beleidscoherentie en 
vereenvoudiging



Cofinanciering door provincie

• Projecten die bijdragen aan provinciale
beleidsambities

• Aanvragen via webportal Stimulus tegelijk met 
EFRO-aanvraag



Subsidie voor 
aansluiting onderwijs 
op arbeidsvraag

Doelstelling 1B3 
Systeemversterking Human Capital 



OPZuid inhoudelijk

Investeringsprioriteit Interventies Budget (EFRO)

1B1 Versterking

open innovatiesysteem

Samenwerkingprojecten 

van de drie o’s, zoals living 

labs en proeftuinen

€ 42.420.767

1B2 

Valorisatievermogen 

MKB

Valorisatie uit het MKB € 21.210.384

1B3 Systeemversterking

Human Capital

Duurzaam versterken 

arbeidsvraag en -aanbod

€ 11.362.706

4F Koolstofarme

economie /slimme uitrol

Slimme uitrol van low 

carbon technologieën en

-instrumenten gericht op 

de gebouwde omgeving

€ 34.088.117



Stand van zaken: Uitputting per 2/10 
Prioriteit Aantal 

volledige 

projecten 

Aantal 

goedgekeurde  

projecten

Gevraagde 

subsidie 

(EFRO)

Goedgekeurde 

subsidie (EFRO)

1B1

Versterking open 

innovatiesysteem

27

30

20

9

13

8

€ 34.474.909

€ 38.668.562

€ 28.735.977

€ 9.368.942

€ 10.000.000

€ 10.000.000

1B2 

Valorisatievermogen 

MKB

68

42

24

24
€ 18.468.528

€ 14.243.076

€ 6.851.766

€ 8.250.000

1B3 

Systeemversterking

Human Capital

8 6 € 4.947.291 € 2.755.920

4F Koolstofarme

economie /slimme

uitrol

14

15

8

12
€ 16.689.622

€   9.181.832

€ 10.000.000

€   8.569.575



Instrument Tender

Subsidieplafond € 8.606.786 EFRO, max. 35% EFRO-subsidie

Inhoudelijke
afbakening

• Doel: duurzame systeemversterking aansluiting arbeidsvraag -
en aanbod om innovatiepotentieel topclusters optimaal te 
benutten

• Subsidie voor projecten gericht op doelstelling  

• Vraagsturing van groot belang en vraagt om een nieuwe en 
permanente organisatiestructuur

• Er wordt nadrukkelijk niet ingezet op persoons- of 
personeelsbonden activiteiten, waarvoor ESF-middelen bedoeld 
zijn

Beoordelings-
criteria

Beoordeling conform landelijke beoordelingscriteria.

Deskundigencommissie let op:
- Vraagsturing van het project vanuit bedrijfsleven
- Betrokkenheid bedrijfsleven
- Continuïteit van het project na subsidieperiode

Periode Openstelling: 1 december 2017 t/m 1 juni 2018, 17.00 uur 

Openstelling call 1B3 ‘Systeemversterking Human Capital’



Subsidievereisten (1)

• Doelgroep: bedrijfsleven in de RIS3 topclusters 
én HBO- en WO-instellingen 

• Aanvrager is ingeschreven in het handelsregister

• Project wordt uitgevoerd in Zuid-Nederland

• Project is gericht op arbeidsvraag en 
arbeidsaanbod op HBO- en WO-niveau

• Project is gericht op de nationale of internationale 
topclusters



Subsidievereisten (2)

• Project is gericht op het optimaal benutten van 
het innovatiepotentieel binnen de (inter)nationale 
topclusters

• Project is gericht op bijdrage aan de programma-
indicatoren

• MKB maakt aantoonbaar deel uit van project

• Project voldoet aan de vijf beoordelingscriteria:

(doelstellingen OPZuid, innovativiteit, businesscase, 
projectplan en duurzame ontwikkeling)

Zie artikel 4.3 van de subsidieregeling



Evaluatie vorige call 1B3 door 
Deskundigencommissie

• Lastig om het vernieuwingsaspect te beoordelen,
gedegen omgevingsanalyse ontbreekt vaak 

• Onderbouwing maatschappelijke uitdagingen 
mager

• Commitment MKB moet vaak nog tot stand 
komen na aanvraag

• Regionale centra/kennisinstellingen ontbreken

• Aanvragen gericht op MBO / potentie MBO+ / 
doorlopende leerlijnen ontbreken



Voorbeeld: gehonoreerde projecten

– IZO

• Gezamenlijk platform voor innovatie van zorgopleidingen en 
praktijklab

– Biobased Materials Plus

• Curriculum Biobased Materials aan Maastricht University

– Boost (Boost45) 

• Kwaliteiten en vaardigheden van 45-plussers met een HBO of 
academische achtergrond worden optimaal benut en 
uitgewisseld met jongere collega’s, met als doel elkaar naar 
een hoger niveau te brengen

Zie: www.stimulus.nl/opzuid/projecten/

http://www.stimulus.nl/opzuid/projecten/


Proces
Planning Activiteit

t/m 1 juni 2018, 17.00 uur Indienen aanvraag via webportal

t/m juni 2018 Stimulus: check op volledigheid

Juni – augustus 2018 Stimulus: memo’s

September 2018 Vergadering(en) 
deskundigencommissie

September-oktober 2018 Indien van toepassing: verhelderende 
toelichtingen aanvragers aan 
deskundigencommissie

September-november 2018 Stimulus: financieel-technische toets 
gerankte projecten / afwijzingen

September-december 2018 Opstellen verleningsbeschikkingen



Vragen?

www.stimulus.nl
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