
 
 
 
 
 
 

 

VERSTERKING INNOVATIESYSTEEM  
OPZUID 2014-2020 

 
 
In de periode 2014-2020 stelt de Europese Unie door middel van het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) ruim € 113 miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de 
ontwikkeling van de Zuid-Nederlandse economie tot een sterke en dynamische kenniseconomie. Met 
de bijdragen vanuit het Rijk en de regio – waaronder de provincies Zeeland, Limburg en Noord-
Brabant –  komt de totale investering van het OPZuid 2014-2020 op ruim € 321 miljoen euro. 
 
Speerpunten van het OPZuid, dat is gericht op slimme en duurzame groei, zijn innovatiebevordering 
en de overgang naar een koolstofarme economie.  
 
Van 1 november 2015 tot en met 29 februari 2016 is een onderdeel van het speerpunt 
innovatiebevordering opengesteld, namelijk Versterking innovatiesysteem (1B1). 
 
 

Openstelling Versterking innovatiesysteem 

 Specifiek doel 1B1 à € 10 miljoen 

 Indienen projectvoorstellen van 1 november 2015 t/m 29 februari 2016 via www.webportal.nl 
 
De inhoudelijke focus van deze openstelling ligt op innovaties vanuit crossovers tussen de 
internationale topclusters, of innovaties vanuit crossovers tussen één of meer internationale 
topclusters en één of meer nationale topclusters: 

 
Internationale topclusters    Nationale topclusters 

High tech systems & materialen    Biobased 
Chemie & materialen     Logistiek 
Agrofood & Tuinbouw en uitgangsmaterialen  Maintenance 

Life sciences & Health 
 
 

Doel 

Projecten die passen binnen dit onderdeel van het OPZuid zijn met name gericht op het versterken 

van de marktgerichte samenwerking tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven, kennis- en 

onderzoeksinstellingen en overheden en/of het stimuleren van open innovatie en methoden en 

processen die daarbij aansluiten (bijvoorbeeld living labs en proeftuinen).  

 

Daarnaast leveren deze projecten een bijdrage aan één of meer maatschappelijke uitdagingen uit de 

Regionale Innovatiestrategie voor Slimme Specialisatie (RIS3) voor Zuid-Nederland:  

 
Maatschappelijke uitdagingen 

1. Gezondheid, demografie en welzijn 

2. Voedselzekerheid, duurzame landbouw, marien en maritiem onderzoek en bio-economie 

3. Zekere, schone en efficiënte energie 

4. Slim, groen en geïntegreerd vervoer 

5. Klimaatactie hulpbronefficiëntie 

6. Inclusieve, innovatieve en veilige samenlevingen 
 
  

http://www.webportal.nl/
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Voor wie? 

Subsidie kan worden aangevraagd door natuurlijke personen (mits ingeschreven in het 
handelsregister), rechtspersonen en samenwerkingsverbanden van deze twee doelgroepen. Daarbij 
maakt het MKB aantoonbaar onderdeel uit van het project en wordt het project uitgevoerd in Zuid-
Nederland. 
 
 

Hoeveel subsidie kunt u aanvragen? 

Maximaal 35% van de in aanmerking komende kosten per project, met een minimum projectomvang 
van € 200.000,-. 
 
 

Beoordelingsproces 

De projectselectie vindt per tender/openstelling plaats op basis van kwaliteit. Hiervoor wordt uitgegaan 
van beoordeling aan de hand van vooraf bepaalde kwaliteitscriteria door een onafhankelijke 
deskundigencommissie.  
 
Allereerst beoordeelt Stimulus Programmamanagement de ingediende projecten op volledigheid 
(knock-out) en beleidsmatige passendheid in het OPZuid-programma. 
 
Vervolgens vindt de inhoudelijke beoordeling van projecten plaats op basis van de vijf landelijke 
beoordelingscriteria: 
 

1. De mate waarin het project bijdraagt aan de doelstellingen van het OPZuid 
2. De mate van innovativiteit van het project 
3. De kwaliteit van de business case 
4. De kwaliteit van het projectplan 
5. De mate waarin het project bijdraagt aan duurzame ontwikkeling. 

 
De beoordeling of en in hoeverre een aanvraag voldoet aan het geheel van deze criteria, wordt 
uitgevoerd door de onafhankelijke deskundigencommissie. Deze commissie formuleert een advies in 
de vorm van een kwalitatieve rangschikking en vraagt mogelijk een aanvullende toelichting van de 
aanvrager. Vervolgens wordt een financieel technische toets uitgevoerd door Stimulus 
Programmamanagement. 
 
Subsidieverlening vindt plaats op basis van deze rangschikking. Voor de projecten binnen het 
subsidieplafond wordt de financieel-technische toets afgerond, waarna opstelling van de 
subsidiebeschikking volgt. Voor de projecten buiten het subsidieplafond wordt een 
afwijzingsbeschikking opgesteld. 
 
 

Meer informatie 

Kijk op de website www.stimulus.nl voor uitgebreide informatie en het aanvraagformulier. Voor meer 
informatie kunt u terecht bij: 
 

Regio Organisatie Contact Telefoon E-mail 

Zuid-Nederland Stimulus Programmamanagement  040 23 70 100 info@stimulus.nl 

Noord-Limburg Greenport Venlo W. Keij 077 85 03 376 wouter.keij@greenportvenlo.nl 

Midden-Limburg Keyport2020 T. Hagelstein 047 54 26 242 ton.hagelstein@keyport2020.nl 

Zuid-Limburg Limburg Economic Development  L. Burdorf 06 50 24 24 02 leo.burdorf@sittard-geleen.nl 

Noordoost-Br AgriFood Capital  073 61 32 996 secretariaat@agrifoodcapital.nl 

Zuidoost-Brabant Brainport A. Veldstra 040 751 24 24  a.veldstra@brainportdevelopment.nl 

Midden-Brabant Midpoint Brabant J. Ober 013 594 47 28  joshaober@midpointbrabant.nl 

West-Brabant en 
Zeeland 

Strategic Board Delta Region V. van den Broek 06 12 44 58 34 vic.vandenbroek@deltaregion.eu 
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