OVERZICHT EUROPESE SUBSIDIEPROGRAMMA’S
VOLGORDE DATUM VAN INDIENING / januari 2022

Programma

ALGEMENE
INFORMATIE

Bestemd voor wie,
Gebied:
welke projecten samenwerking met
partners

Samenwerking verplicht
of niet

De nieuwe Europese periode
2021-2027 is van start gegaan en
er is weer sprake van nieuwe
openstellingen. Nog niet bij alle
programma’s, maar daar zal snel
verandering in komen.

De nieuwe Europese periode 20212027 is van start gegaan en er is weer
sprake van nieuwe openstellingen.
Nog niet bij alle programma’s, maar
voorbereidingen zijn volop in
ontwikkeling.

Voor wie de diverse programma’s
bedoeld zijn en voor welke
projecten, staat bij de
verschillende programma’s in dit
overzicht vermeld.

Sommige subsidieprogramma’s lopen
sowieso het hele jaar door, waarbij
geen specifieke openstellingsdata
gelden.
U vindt de diverse
subsidieprogramma’s hieronder, op
volgorde van datum van indiening.

Er is ook een overzicht op
volgorde van alfabet. Dat vindt u
ook op de webpagina van het
Europaloket, net als dit overzicht
op volgorde van datum van
indiening.

EFMZV (Europees
Fonds voor
Maritieme Zaken
en Visserij)
Meer informatie over
EFMZ

Periode(s) voor het
indienen van
subsidieaanvragen

Dit programma verstrekte
subsidies tot en met 2020. We
verwachten voorlopig geen
subsidies meer uit het EFMZV.

Europese Unie.

Samenwerking is niet verplicht maar als er
sprake is van samenwerkende partijen leidt
dit in sommige gevallen tot een hogere
subsidie.

Meer informatie vindt u op de
website van de RVO (Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland).

2020. Gesloten.
Dit programma verstrekte subsidies tot
en met 2020. We verwachten
voorlopig geen subsidies meer uit het
EFMZV.
Meer informatie vindt u op de website
van de RVO (Rijksdienst voor
Ondernemends Nederland).

Programma-manager:
Jaap Broodman
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Programma

POP 3
Meer informatie over
POP3
Programma-managers:
Wouter de Bruijne,
Johan Wandel
Anne Schreurs
Claudia de Vos

POP3 LEADER

Bestemd voor wie,
Gebied:
welke projecten samenwerking met
partners

Samenwerking verplicht
of niet

Voor projecten die de
ontwikkeling en leefbaarheid van
het platteland bevorderen.

Afhankelijk van de maatregel die wordt
opengesteld.

Zeeland

2021-04-30 / 2022-12-31
Openstelling LEADER-regeling.

Alle projecten moeten verband
houden met de landbouw. De
belangrijkste aandachtspunten
voor de komende jaren zijn:
 directe ‘kleine’ investeringen
die de opbrengst verhogen en
die vernieuwend zijn (middelen
en/of machines) en die direct
ten goede komen aan de
agrariërs zelf (op het gebied
van waterhuishouding maar
ook als het daar niet mee te
maken heeft).
 samenwerkingsverbanden
tussen agrariërs en
wetenschap (uitrollen/in de
praktijk uitvoerbaar
maken//toepassen van
vernieuwingen)
 aanpassingen van
watersystemen (KRWlichamen), met name ten
behoeve van waterschappen
 landbouwroutes
(vervoersnetwerken met name
ten behoeve van overheden)
 stikstofmaatregelen
Voor projecten die de leefbaarheid
op het platteland stimuleren.

Periode(s) voor het
indienen van
subsidieaanvragen

Zie voor meer informatie bij POP3
LEADER in dit overzicht.
2021-12-01 / 2022-02-28
Openstelling Niet-productieve
Investeringen Water 2021.
Zie voor meer informatie bij Nietproductieve Investeringen Water 2021
in dit overzicht.

Zeeland.

Samenwerking is niet verplicht, maar vergroot
wel de kansen.

2021-04-30 / 2022-12-31
Openstelling uitvoering van LEADERprojecten Midden- en Noord-Zeeland
en Zeeuws-Vlaanderen.

Meer informatie over
LEADER
LEADER-coördinatoren:
Anne Schreurs
Marloes Slaakweg
Johan Wandel
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Programma

Bestemd voor wie,
Gebied:
welke projecten samenwerking met
partners

Samenwerking verplicht
of niet

Periode(s) voor het
indienen van
subsidieaanvragen
2021-12-01 / 2022-02-28
Openstelling Niet-productieve
Investeringen Water 2021.

POP3 Nietproductieve
Investeringen
Water 2021

De subsidie bedraagt 100% van de
voor subsidie in aanmerking komende
kosten.

Zie voor meer informatie:

De minimale subsidie bedraagt
250.000 euro. De maximale subsidie
is 1.400.000 euro.

POP3; Niet-productieve
investeringen water 2021
(december) | Provincie
Zeeland
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Programma

INVESTEU
(voorheen EFSI)
Het Europese Fonds
Strategische
Investeringen is
opgevolgd door
INVESTEU.
Meer informatie over
INVESTEU (voorheen
EFSI; webpagina wordt
momenteel aangepast)
Programma-manager:
Arnoud Guikema

Bestemd voor wie,
Gebied:
welke projecten samenwerking met
partners

Samenwerking verplicht
of niet

Het nieuwe programma zorgt voor
een EU-garantie van ongeveer
26,2 miljard euro waardoor
investeringspartners grotere
risico's kunnen nemen. Daardoor
kunnen ze projecten ondersteunen
die ze anders misschien zouden
missen.

Betreft financieringsarrangementen.
Samenwerking met relevante partners uit
eigen land en/of Europa.

Europa.

Periode(s) voor het
indienen van
subsidieaanvragen
2022
Er zijn verschillende openstellingen,
het hele jaar door.
Meer informatie vindt u op de EUwebsite:

InvestEU Portal (europa.eu)
De belangrijkste
investeringspartner blijft de
Europese Investeringsbank, maar
ook nationale stimuleringsbanken
in EU-landen en internationale
financiële instellingen zullen
rechtstreeks toegang hebben tot
de EU-garantie.
De EU-garantie is bestemd voor
vier doelstellingen:








Duurzame infrastructuur (het
geheel van auto-, spoor-,
waterwegen, havens,
vliegvelden, elektrische
installaties, kabels enz.):
€ 9,9 miljard
Onderzoek, technologische
vernieuwing en digitalisering
(versterking en uitbreiding
van digitale techniek en
netwerken): € 6,6 miljard
MKB: € 6,9 miljard
Sociale investeringen en
vaardigheden: € 2,8 miljard
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Programma

LIFE
Meer informatie over
LIFE
Programma-manager:
Arnoud Guikema

Bestemd voor wie,
Gebied:
welke projecten samenwerking met
partners

Samenwerking verplicht
of niet

LIFE is een Europees
subsidieprogramma dat bijdraagt
aan de Europese klimaat- en
milieudoelstellingen.

Elke organisatie in de EU kan een
LIFE-subsidie aanvragen:

In bijna alle gevallen is samenwerking
verplicht.





Bij LIFE kan niet alleen gekozen worden
voor het meest geschikte
subsidieprogramma maar ook voor de
financieringsvorm die het beste bij het(de)
project(en) past. Niet elke financieringsvorm
is voor ieder project geschikt.
Sommige zijn bijvoorbeeld bedoeld voor
individuele projecten, andere voor
strategische aanpassingen in beleid.

LIFE bestaat sinds 1992.
LIFE geeft subsidie aan projecten
die het Europese beleid op één
van de volgende onderwerpen
verder ontwikkelen of in de praktijk
brengen:

Natuur en biodiversiteit

Circulaire economie en
kwaliteit van leven

Klimaatmitigatie- en adaptatie
(verkleinen van de negatieve
gevolgen van de
klimaatverandering en zich
eraan aan kunnen passen)

Hernieuwbare
energietransitie (overgang
naar duurzaam
energiegebruik waarbij alleen
energiebronnen gebruikt
worden die niet uitgeput
raken).



Bedrijf
Overheidsorganisatie
Non-gouvernementele
organisatie (NGO:
organisatie die onafhankelijk
is van de overheid en zich
richt op een maatschappelijk
belang)
Kennisinstelling
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Periode(s) voor het
indienen van
subsidieaanvragen
2022
Gedurende het hele jaar worden
nieuwe oproepen gepubliceerd.
Meer informatie over lopende
openstellingen en mogelijkheden vindt
u op de website van de RVO
(Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland):
https://www.rvo.nl/subsidie-enfinancieringswijzer/life
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VOLGORDE DATUM VAN INDIENING / januari 2022

Programma

MIT Zuid 2021
Meer informatie over MIT
Zuid
Programma-manager:
Leon Verlinde

Bestemd voor wie,
Gebied:
welke projecten samenwerking met
partners

Samenwerking verplicht
of niet

Dit programma is bedoeld voor het
vernieuwende MKB (Midden- en
KleinBedrijf) in Zuid-Nederland
(Limburg, Noord-Brabant,
Zeeland), als deze
ondernemingen behoren tot de
(inter)nationale topgroepen uit de
RIS3 (RIS staat voor: Regionale
Innovatie Stratagie voor Slimme
Specialisatie). Deze topgroepen
(ook wel topclusters genoemd)
zijn: de Agrofood (agrarische
voedselindustrie), Chemie, HTSM
(High Tech Systemen en
Materialen), Biobased (biologische
economie die gebaseerd is op
gebruik van hernieuwbare,
natuurlijke materialen), Logistiek
(het geheel aan
vervoersystemen), Life Science
and Health (zorg en welzijn) en
Maintenance (technisch
onderhoud).

Samenwerking is meestal niet verplicht; dit
hangt af van het soort project.




Zeeland/Brabant/Limburg.




Haalbaarheidsonderzoeken
R&D (Research &
Development oftewel
Onderzoek & Ontwikkeling)
samenwerkingsprojecten (tot
€200.000,- en € 350.000,-)
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Bij haalbaarheidsonderzoeken kan het
ook individueel
Bij R&D-projecten moet er een
samenwerkingsverband zijn van
minimaal twee MKB-ondernemers

Periode(s) voor het
indienen van
subsidieaanvragen
2022
Op dit moment is er nog geen nieuws
over nieuwe openstellingen binnen de
MIT Zuid-regeling.

OVERZICHT EUROPESE SUBSIDIEPROGRAMMA’S
VOLGORDE DATUM VAN INDIENING / januari 2022

Programma

OPZuid
Meer informatie over
OPZuid
Programma-managers:
Chantal de Schepper
Arendo Schipper

Bestemd voor wie,
Gebied:
welke projecten samenwerking met
partners

Samenwerking verplicht
of niet

Voor bedrijven (vooral het MKB)
en kennisinstellingen in ZuidNederland (Limburg, NoordBrabant, Zeeland) die met
vernieuwende ideeën en
werkwijzen willen bijdragen aan de
maatschappelijke opgaven van nu.
Dit doen ze met name door
duurzaamheid te vergroten op het
gebied van: energie, klimaat,
grondstoffen, landbouw/voedsel
en/of gezondheid.

Samenwerking niet verplicht, is afhankelijk
van het projectvoorstel.

Zeeland/Brabant/Limburg.



2022
Een nieuwe openstelling wordt in het
eerste kwartaal van 2022 verwacht.

De nadruk ligt daarbij op het
praktisch uitvoerbaar maken en
het toepassen van vernieuwingen.


Periode(s) voor het
indienen van
subsidieaanvragen

Bijdragen aan een slimmer
Europa door het versterken
van onderzoeksmogelijkheden en vernieuwingskracht, en door het invoeren
van verfijnde
vernieuwingstechnieken op
het gebied van techniek,
werkprocessen, organisatie
en samenwerking
Bijdragen aan een groener
Europa door hernieuwbare
energie (energie die uit een
bron komt die nooit uitgeput
raakt) en slimme
energiesystemen
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Programma

Scheldemondfonds
Officieel geen Europees
programma, maar voor
kleinere projecten kan dit
fonds interessant zijn.
Meer informatie over
Scheldemondfonds
Programma-manager:
Manon Klein Hesseling

Bestemd voor wie,
Gebied:
welke projecten samenwerking met
partners

Samenwerking verplicht
of niet

Er is altijd tenminste één Oost- of
West-Vlaamse en één Zeeuwse
organisatie betrokken. Het fonds is
bij voorkeur beschikbaar voor
projecten die aansluiten bij de
doelen die vermeld zijn in de
grensvisie Euregio Scheldemond.
Projecten die te kleinschalig zijn
voor Europa of die niet kunnen
worden ondersteund vanwege
Europese regels, kunnen wel een
aanvraag indienen bij het
Scheldemondfonds.

Samenwerking vereist met minstens één
Oost- of West-Vlaamse partner.

Zeeland, Oost- en WestVlaanderen.

Periode(s) voor het
indienen van
subsidieaanvragen
2022
Indiening het hele jaar door.
Subsidies tot 100%.
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Programma

Interreg Europe
Meer informatie over
Interreg Europe
Programma-manager:
Manon Klein Hesseling

Bestemd voor wie,
Gebied:
welke projecten samenwerking met
partners

Samenwerking verplicht
of niet

Het programma richt zich vooral
op samenwerking tussen
overheden en kennisinstellingen.
Die kennisinstellingen kunnen
invloed hebben op regionaal
beleid. Op die manier kan
regionaal beleid verbeterd worden.
Als de samenwerking succesvol
is, kan het ook een goed
voorbeeld zijn voor andere regio’s.

Samenwerking vereist tussen partners van
meerdere landen uit geheel Europa.

Europa.




Een slimmer Europa (beter
ontwikkeld op het gebied
van digitale techniek)
Een groener Europa
Een socialer Europa, met
name als het gaat om
arbeidsmarkten,
gezondheidszorg, cultuur en
duurzaam toerisme

De resterende 20% van het
subsidiegeld is bedoeld voor de
volgende sociale doelstellingen
(SD’s):




2022 / De eerstvolgende
openstellingen in de nieuwe
programmaperiode wordt eerste
helft 2022 verwacht

Subsidie naar verwachting 80% (als
de Europese Commissie dit
goedkeurt).

80% van het subsidiegeld zal
gaan naar projecten die de
volgende sociale doelstellingen
(SD’s) willen bereiken:


Periode(s) voor het
indienen van
subsidieaanvragen

Landen binnen Europa zijn
meer verbonden met elkaar
(alle SD’s)
Europa dichter bij de burger
Een socialer Europa, vooral
als het gaat om onderwijs,
sociaal economische
inclusie (iedereen heeft
gelijke kansen), inburgering
van burgers uit derde landen
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Programma

Horizon Europe
Programma-manager:
Arnoud Guikema
Meer informatie over
Horizon Europe

Bestemd voor wie,
Gebied:
welke projecten samenwerking met
partners

Samenwerking verplicht
of niet

Horizon Europe biedt financiële
ondersteuning aan kennis- en
onderzoeksinstellingen en aan
bedrijven die bezig zijn met
onderzoek en vernieuwing.
Het programma bestaat uit 3
onderdelen:

De Europese Commissie stelt ieder jaar
samen met de lidstaten een werkprogramma
op voor elk onderdeel. In een
werkprogramma wordt precies beschreven
welke onderzoeksactiviteiten en
onderwerpen dat jaar voor een financiële
bijdrage in aanmerking komen en welke
andere voorwaarden van toepassing zijn.





Europa.

Wetenschap op topniveau
Wereldwijde uitdagingen &
de concurrentiekracht van de
Europese industrie
Vernieuwend Europa

Horizon Europe is moeilijk
toegankelijk voor het MKB
(midden- en kleinbedrijf). Een
uitzondering vormt de European
Innovation Council Accelerator
Pilot. Dit subsidieprogramma is
de opvolger van het Horizon2020
SME-instrument. Het is alleen
bedoeld voor baanbrekende
vernieuwing door ondernemers
en wetenschappers uit de MKBwereld. Daarbij is de
vernieuwende kracht zo groot,
dat bestaande producten of
diensten er niet meer toe doen.
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Periode(s) voor het
indienen van
subsidieaanvragen
2022 / het hele jaar door.
Er zijn verschillende openstellingen,
het hele jaar door.
Meer informatie vindt u op de website
van de RVO (Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland).

OVERZICHT EUROPESE SUBSIDIEPROGRAMMA’S
VOLGORDE DATUM VAN INDIENING / januari 2022

Programma

Bestemd voor wie,
Gebied:
welke projecten samenwerking met
partners

Interreg
Noordwest-Europa

Overheden, kennisinstellingen en
bedrijven in Zeeland kunnen
subsidie krijgen.

Meer informatie over
Interreg NoordwestEuropa

In de projecten moet het gaan om
een van de volgende
doelstellingen:

Programma-manager:
Manon Klein Hesseling







Ierland, Frankrijk (deelregio’s),
België, Nederland, Duitsland
(deelregio’s, o.a. noordoosten,
Luxemburg (Zwitserland onder
voorbehoud).

vergroten van de
mogelijkheden voor
onderzoek, technologische
ontwikkeling en vernieuwing
er op een slimme en nieuwe
manier voor zorgen dat
gebieden in NoordwestEuropa zich aan
klimaatverandering kunnen
aanpassen. Het gaat vooral
om natuur en biodiversiteit,
duurzaam en slim
energieverbruik en om het
toepassen van
energiebronnen die niet
opraken
overgang naar een sociale,
veerkrachtige en voor
iedereen openstaande
samenleving, met name als
het gaat om de
arbeidsmarkt, de
gezondheidszorg, cultuur en
toerisme
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Samenwerking verplicht
of niet

Periode(s) voor het
indienen van
subsidieaanvragen

Samenwerking is vereist met een aantal
Europese partners (zie kolom links).

2022 / Nieuwe openstelling is nog
onbekend. Naar verwachting
begin 2022
Subsidiepercentage nog niet bekend.

OVERZICHT EUROPESE SUBSIDIEPROGRAMMA’S
VOLGORDE DATUM VAN INDIENING / januari 2022

Programma

Interreg 2 Zeeën
Meer informatie over
Interreg 2 Zeeën
Programma-manager:
Wieteke Wolterbeek

Bestemd voor wie,
Gebied:
welke projecten samenwerking met
partners

Samenwerking verplicht
of niet

Overheden, kennisinstellingen,
private partijen, non-profitorganisaties (organisaties die geen
winst nastreven) e.a. kunnen
subsidie aanvragen.
In de projecten moet het gaan om
een van de volgende
doelstellingen:

Minstens één partner uit Engeland vereist en
één partner uit een van de andere lidstaten.







De kustgebieden van Frankrijk,
Engeland, Vlaanderen, Nederland.

Periode(s) voor het
indienen van
subsidieaanvragen
2022 / nieuwe openstelling nog
onbekend.
Op dit moment is het nog onbekend
wanneer er nieuwe openstellingen
zullen zijn binnen dit programma.
Tot 60% subsidie.
Los van subsidieprogramma’s zijn
diverse Europese kustprovincies
samen gaan werken in het Straits
Committee.
Via nieuwsberichten houden wij u (als
u op onze verzendlijst staat) op de
hoogte van de ontwikkelingen.

vernieuwing op het gebied
van techniek
sociale vernieuwing
koolstofarme technologieën
aanpassing aan klimaatverandering
bevordering van duurzaam
en slim gebruik van
hulpbronnen.

U kunt zich voor de nieuwsbrieven
opgeven via
europaloket@zeelandnet.nl
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Programma

Interreg Noordzee
Meer informatie over
Interreg Noordzee
Programma-manager:
Manon Klein Hesseling

Bestemd voor wie,
Gebied:
welke projecten samenwerking met
partners

Samenwerking verplicht
of niet

Periode(s) voor het
indienen van
subsidieaanvragen

Overheden, kennisinstellingen en
bedrijven in Zeeland kunnen
subsidie krijgen.
Er is gekozen voor de volgende
doelen waarop het Europese
beleid vooral gericht is, en om
een aantal speciale
doelstellingen:

Samenwerking met een aantal Europese
partners (zie kolom links) is verplicht.

2022 / Nieuwe openstelling nog
onbekend; naar verwachting
begin 2022





Vlaanderen, Nederland, NoordFranse regio’s, Duitsland,
Denemarken, Zweden en
Noorwegen.

Subsidiepercentage nog niet
bekend.

Sterke en slimme
economieën in de
Noordzeeregio
Een groene overgang naar
duurzaamheid in de
Noordzeeregio
Een Noordzee die bestand
is tegen klimaatverandering

Verder is er een nieuw doel dat
men erg belangrijk vindt: ‘beter
maritiem bestuur in de Noordzee’:






Betere samenwerking
tussen bestaande netwerken
uit verschillende sectoren,
en het opzetten van nieuwe
netwerken;
Het vergroten van het
draagvlak bij de burgers
voor beslissingen die van
invloed zijn op zee- en
kustgebieden;
Betere bescherming van de
natuur in zee- en
kustgebieden, en het
vergroten van economische
kansen door activiteiten
beter op elkaar af te
stemmen.

pag. 13 van 14

OVERZICHT EUROPESE SUBSIDIEPROGRAMMA’S
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Programma

Interreg
Vlaanderen –
Nederland
Meer informatie over
Interreg VlaanderenNederland
Projectadviseur:
Josine Verbrugge

Bestemd voor wie,
Gebied:
welke projecten samenwerking met
partners

Samenwerking verplicht
of niet

Voor samenwerkende
kennisinstellingen, bedrijven,
(semi)-overheden en
intermediaire organisaties
(organisaties die de schakel
vormen tussen overheden en
commerciële organisaties).

Minstens één Vlaamse en één Nederlandse
partner vereist.


Vlaanderen (Oost-Vlaanderen,
West-Vlaanderen, Antwerpen,
Vlaams-Brabant en Belgisch
Limburg). Nederland (Zeeland,
Noord-Brabant, Limburg).

In de projecten moet het gaan om
een van de volgende
doelstellingen:








Technologische vernieuwing
en het vergroten van kennis
en vaardigheden en op het
gebied van ‘slimme’ digitale
aansturing van systemen.
Energie-efficiëntie (zo zuinig
en slim mogelijk omgaan met
energie), biodiversiteit
(voldoende verschillende
soorten planten en dieren),
aanpassing aan het klimaat,
circulaire economie
(afvalstoffen worden gebruikt
als grondstof voor andere
producten) en goed
voorbereid zijn op rampen.
Inclusieve arbeidsmarkt (alle
mensen moeten eraan deel
kunnen nemen), opleiding en
duurzame vrijetijdsbesteding
Problemen in grensgebieden
oplossen, zodat een beter
bestuur en betere
samenwerking over de grens
mogelijk is.
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Periode(s) voor het
indienen van
subsidieaanvragen
2022

Nieuwe openstellingen zijn nog niet
bekend.

