
 

 

 
 

Uitnodiging om mee te denken over de inhoud van het 
Europese subsidieprogramma OPZuid 2021-2027 

Inleiding 
De nieuwe programmaperiode voor het Europese subsidieprogramma OPZuid (2021-2027) staat voor de 
deur. OPZuid is een subsidieprogramma voor de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Het 
programma wordt gefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).  

Publieksconsultatie: uw mening is welkom (graag vóór 22 januari a.s.) 
De drie samenwerkende provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland hebben, in samenwerking met 
diverse MKB-partijen, het afgelopen jaar de koppen bij elkaar gestoken en hebben een concept-
programmadocument opgesteld. Daarin staan de gezamenlijke ambities voor de komende 
programmaperiode, de doelstellingen, de vijf thema’s waarop het programma zich wil focussen en ook hoe we 
de doelstellingen kunnen realiseren door gezamenlijk kansrijke projecten op te zetten. 
 
Wij stellen uw mening over dit conceptdocument zeer op prijs en nodigen u uit om het te lezen en 

erop te reageren. Kijk op de website van Stimulus voor alle informatie hierover. 

Meer over OPZuid 2021-2027 en over de inhoudelijke focus 
Zuid-Nederland heeft met OPZuid 2021-2027 de ambitie om de regionale kracht op het gebied van economie, 
ondernemerschap en innovatie te benutten en verder te versterken, met als doel maatschappelijke én 
economische impact te genereren.  
OPZuid draagt bij aan innovatieve oplossingen binnen vijf grote maatschappelijke transities: 

 Energie 

 Klimaat 

 Grondstoffen 

 Landbouw & voeding 

 Gezondheid 

Deze thema’s zijn niet alleen in Zuid-Nederland van essentieel belang maar ook op mondiale schaal: door 
zich hierop te richten kunnen marktpartijen nationale én internationale marktkansen benutten. 
De genoemde transitiethema’s sluiten aan op de Green Deal en het Europees en nationaal innovatiebeleid. 

Samenwerking essentieel 
In OPZuid 2021-2027 is technologische kennis belangrijk om tot doorbraken te komen, maar kennis alleen is 
niet voldoende. De uitdaging is om zowel de technologische als de niet-technologische kracht van Zuid-
Nederland te benutten, door de krachten te bundelen en samen te werken. Niet alleen binnen de regio maar 
juist ook over regiogrenzen heen. 
  
Het OPZuid 2021-2027 programma is bedoeld voor het (MKB-)bedrijfsleven en kennisinstellingen in Zuid-
Nederland. De subsidie wordt met name ingezet voor de meer toepassingsgerichte innovaties, zoals 
proeftuinen, living labs of demonstraties van nieuwe technologieën.  
Deze inhoudelijke focus en het onderliggend strategisch kader is vastgelegd in de RIS3: de “Regionale 
Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie” . 

Denk met ons mee 
De provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland bereiden gezamenlijk de ontwikkeling en uitvoering van 
OPZuid 2021-2027 voor. Onderdeel hiervan is een publieksconsultatie van het concept OPZuid 
programmadocument, die plaatsvindt van 11-22 januari 2021.  
 
Lees het concept-programmadocument en denk met ons mee. 
Dank u wel! 
 
Arendo Schipper, beleidsmedewerker OPZuid 
Provincie Zeeland 
 
a.schipper@zeeland.nl 
+31 6 28904166 
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