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Introductie OPZuid 2014-2020 

• OPZuid heeft 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%) 



Introductie OPZuid 2014-2020 

• Innovatiebevordering: 

– Sleutel tot slimme en duurzame groei 

– Steeds meer in open innovatienetwerken en in samenwerking 

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

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

 

• Focus innovatiebevordering: 

– Crossovers met en tussen topclusters 

– Complementariteit met andere instrumenten, o.a. 

Topsectorenbeleid (waar onder MIT), Horizon2020, Interreg 

(zie workshop) en Techniekpact 

 



Introductie OPZuid 2014-2020 

• Op zoek naar crossovers tussen 3 internationale topclusters 
onderling en tussen de 4 nationale en 3 internationale topclusters 
uit de RIS3. 

 

• 3 internationale topclusters 

- Agro & Food en Tuinbouw en uitgangsmaterialen (AF) 

- Hightechsystems & materialen (HTSM) 

- Chemie en materialen 
 

• 4 nationale topclusters 

- Life Sciences & Health 

- Biobased 

- Logistiek 

- Maintenance 
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Introductie OPZuid 2014-2020 

• Overgang naar koolstofarme economie: 

– Pijler onder EU2020-strategie. Doel 2020 NL is 16% duurzame 
energieopwekking 

– Energie-efficiency in Zuid-NL is relatief laag 

• groot besparings- en productiepotentieel 

• betere benutting van hernieuwbare energiebronnen 

 

• Focus overgang naar koolstofarme economie: 

– Duurzame energieproductie 

– Energie-efficiency 

– Inzet op slimme uitrol van koolstofarme innovatie in gebouwde 
omgeving 

 



Doel en budget calls voorjaar ‘15  

• Per 1 april 2015, openstelling van 2 calls: 

Innovatie structuurversterking (1B1) Valorisatie in het MKB (1B2) 

Brede call gericht op innovatie 
structuurversterking, met als belangrijke 
methodes open innovatie, proeftuinen, 
living labs etc. 

Innovatieregeling voor individuele en 
samenwerkingsprojecten in het MKB op 
het gebied van innovatie 

€ 20 miljoen EFRO, gesplitst in 2 delen. 
Eerst uitvraag van € 10 miljoen, afhankelijk 
van kwaliteit en kwantiteit tweede uitvraag 
van € 10 miljoen 

€ 10 miljoen EFRO 

Subsidiepercentage = 35% (EU, Rijk) Subsidiepercentage = 35% EFRO voor 
samenwerkingsprojecten en 25% EFRO 
voor individuele innovatieprojecten 


