
EU-workshop 
mobiliteit, infra, logistiek

Aan de slag met EU-projecten die 
optimaal bijdragen aan de Zeeuwse 
opgaven



Wat weet u na deze workshop? 

 Op hoofdlijnen bekend met relevante EU-programma’s 2021-
2027

 Bekend met hoofdlijnen EU-koers Provincie Zeeland
 Inzicht in wat er komt kijken bij een subsidieaanvraag
 Basis voor signaleren EU-kansen
 Weten wat het Europeateam voor u kan betekenen
 Eerste stap richting ontwikkelen projectideeën
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Opzet workshops

Sessie 1: EU-kansen binnen vier thema’s
– Klimaat, energie, circulair  9 maart 09:30 – 11:00
– Mobiliteit  10 maart 15:00 – 16:30
– Onderwijs & arbeidsmarkt  11 maart 09:30 – 11:00
– Landelijk gebied  16 maart 15:30 – 17:00

Workshops overlappen deels inhoudelijk, verschil in EU-
programma’s en thema’s die worden uitgelicht

Sessie 2: verdieping projectontwikkeling en bespreken 
projectideeën 
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Agenda 15:00 – 16:30

• Wie-is-wie
• EU 2021-2027
• EU-koers Provincie Zeeland 

Vragen 

• Overzicht EU-programma’s en wat kun je er mee? 
• Highlights EU-programma’s en voorbeeldprojecten
• Voorwaarden, aandachtspunten en subsidieaanvraag
• Wat kan het Europateam voor jou betekenen?

Vragen 

• Afsluiting en toelichting workshop ronde 2 



Instructies 

• Microfoons staan standaard op mute  
• Vragen graag via de chat 
• Vragen? Steek uw digitale hand op 
• Beantwoording vragen direct in chat of op aangegeven 

momenten
• Presentaties + opname workshops worden achteraf geplaatst 

op zeeland.nl/europa/europaloket 
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Wie-is-wie 

• Ga naar www.menti.com
• Gebruik code 6257 6450 of scan de QR-code 
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EU 2021-2027 

• Speerpunten EU-beleid
– Verstevigen en versterken concurrentiepositie
– Focus op verduurzaming & klimaat 
– Green Deal 
– Europese Digitale Agenda
– EU-reactie op corona: Next

Generation EU
• Brexit

Zie ook de video 
‘Klaar voor EU 2021-2027’
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Zie ook: 
zeeland.nl/europa/eu-green-deal



EU 2021-2027: mobiliteit

Sustainable and Smart Mobility Strategy + Action plan
• Basis voor groene en digitale transformatie EU transport 

systeem, dat veerkrachtiger is voor toekomstige crises. 
• Net als de Green Deal is doel 90% emissiereductie in 2050
• 10 ‘flagships’, verdeeld over smart, sustainable, resilient:

Sustainable
1. Emissievrije voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen, hernieuwbare en 

koolstofarme brandstoffen en aanverwante infrastructuur
2. Creëren van emissievrije luchthavens en havens
3. Gezonde en duurzame interstedelijke en stedelijke mobiliteit - bijvoorbeeld 

door het hogesnelheidstreinverkeer
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EU 2021-2027: mobiliteit

4. Goederenvervoer groener maken
5. CO2-beprijzing en betere prikkels voor gebruikers

Smart
6. Verbonden en geautomatiseerde multimodale mobiliteit 
7. Stimuleren van innovatie en het gebruik van data en kunstmatige 

intelligentie (AI) voor slimmere mobiliteit

Resilient
8. Gezamenlijke markt, o.a. door meer inspanningen en investeringen te doen 

om het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T)
9. Eerlijke en rechtvaardige mobiliteit (betaalbaar, toegankelijk)
10.Veiligheid en beveiliging van het vervoer voor alle modi 
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EU-koers Provincie Zeeland 

• Europa optimaal laten bijdragen aan Zeeuwse ambities
• Zeeland heeft Europa veel te bieden
• EU-doelen sluiten uitstekend aan op de Zeeuwse opgaven 
• EU-middelen en samenwerkingsmogelijkheden kunnen een 

stevige impuls geven aan Zeeuwse projecten
• Versterking samenwerking binnen en buiten de provincie en 

Europese netwerken
• Regionale Innovatie Strategie Slimme Specialisatie (RIS3) als 

satéprikker door alle opgaven heen 
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EU-koers Provincie Zeeland 
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Vragen 
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Overzicht EU-programma’s
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Interreg 
North West Europe (NWE)
North Sea Region (NSR)



Interreg North West Europe
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Doel Transnationale samenwerking gericht op innovatie

Prioriteiten 1. Smart climate resilience for NWE territories
2. Smart and just energy transition
3. Transition towards a place-based circular economy
4. Fostering innovative capacity in NWE regions
5. Transition towards a socially inclusive and resilient society 

Specifieke
doelstellingen

1: natuurbescherming, biodiversiteit, reductie broeikasgassen, klimaatadaptatie 
2: energie-efficiëntie, reductie broeikasgassen, hernieuwbare energie 
3: circulaire economie, grondstoffenefficiëntie 
4: onderzoek en innovatie, opschalen technologiën
5: inclusieve arbeidsmarkten, sociale infrastructuur en economie, toegankelijke zorg, verbeteren rol 
van cultuur en duurzaam toerisme in economische ontwikkeling, sociale inclusie en innovatie

Type projecten • Demonstratieprojecten
• Projecten tussen onderzoekfase en naar de markt brengen
• Aandacht voor opschalen 

Veranderingen Brexit: VK doet niet meer mee met de nieuwe programma’s. Programmagebied uitgebreid (noorden)

Openstelling Periodieke projectoproepen. Op dit moment nog geen opstellingen bekend.  

Partnerschap Alle types partners welkom. 
Minstens 3 partners uit 3 verschillende landen waarvan minstens 2 partners uit NWE *

Financieel Tussen de 2-9 miljoen per project, 60% cofinanciering*
* verwachting, gebaseerd op vorig programma



Interreg North West Europe 

Netwerk evenementen: 
• 20 mei ‘focusing on a greener North-West Europe’ 
• 22 juni ‘focusing on an innovative and inclusive NWE’
• Zie: www.nweurope.eu/news-events/events/nwe-networking-

events

Meer informatie: www.nweurope.eu/future-nwe-programme/
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Interreg North Sea Region

15-3-2021 EU-workshopDia 17

Doel Transnationale samenwerking gericht op innovatie

Prioriteiten 1. Robust and smart economies in the NSR
2. A green transition in the NSR 
3. A climate resilient NSR 
4. Better maritime governance in the NS
3 spotlight themes (prioriteit overschrijdend)
1. Digitalisation
2. Rural development and rural-urban connections
3. Strengths and challenges in the North Sea basin

Specifieke
doelstellingen

1: onderzoek en innovatie, opschalen technologieën, skills voor slimme specialisatie, industriële 
transitie en ondernemen 
2: energie-efficiëntie, circulaire economie, duurzaam multimodaal stedelijke mobiliteit 
3: klimaatadaptatie, risicopreventie en veerkracht bij rampen 
4: coöordinatie, capaciteit marine stakeholders, integratie marine oplossingen en activiteiten, sociale 
support, beschermen marine ecosystemen, optimaliseren marine businesskansen 

Type projecten • Demonstratieprojecten + projecten tussen onderzoekfase en naar de markt brengen
• Aandacht voor opschalen 

Veranderingen • Brexit: VK doet niet meer mee met de nieuwe programma’s
• Nieuwe Franse, Vlaamse (Vlaams-Brabant, Limburg) en NL regio’s (nu: heel NL) toegevoegd 

Openstelling Nog niet bekend 

Partnerschap Minimaal 2 partners uit 2 verschillende landen* 

Financieel Tussen de 2-9 miljoen per project, 50% cofinanciering *
* verwachting, gebaseerd op vorig programma



Interreg NWE, NSR
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Aan wat voor projecten kunt u bijvoorbeeld denken?
• Fietsinnovaties, deelfietssytemen, fietsinfrastructuur
• Platformeconomie, mobility as a service (MaaS)
• Smart grids, laadinfrastructuur
• Zero emmissie transport en zones

Maak koppeling met smart en green



Horizon Europe



Horizon Europe

15-3-2021 EU-workshopDia 20

Doel Programma voor onderzoek en innovatie, het grootste EU-onderzoeksprogramma. 
Voorheen bekend als Horizon 2020 

Prioriteiten Pijler 2: Global Challenges and European Industrial Competitiveness (voorheen vielen hieronder de 
societal challenges), gericht People, planet, prosperity en georganiseerd in verschillende clusters

Subthema’s
(clusters)

• Gezondheid 
• Inclusieve samenleving 
• Veilige samenleving 
• Digitale ontwikkeling en industrie 
• Klimaat, energie en mobiliteit 
• Voedsel en natuurlijke hulpbronnen
De clusters zijn sterk gerelateerd aan de Sustainable Development Goals (SDGs)

Type projecten Grote onderzoeks- en innovatieprojecten. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek / innovatie in circulaire 
economie, smart cities, gedragsverandering

Veranderingen Naast de drie pijlers ook vijf missies om de impact van onderzoek op de samenleving te vergroten:
1. Adapting to climate change 
2. Cancer 
3. Healty oceans, seas, coastal and inland waters
4. Climate-neutral and smart cities
5. Soil health and food 

Openstelling Publicatie werkprogramma’s in maart/april 2021? Concepten circuleren al. 

Partnerschap Samenwerking in transeuropese omvangrijke consortia, waarin vaak hele triple helix is 
vertegenwoordigd en de meest geschikte partners zijn geselecteerd

Financieel Enkele miljoenen op projectniveau, hoog subsidiepercentage



Horizon Europe – cluster 5

Werkprogramma ‘Klimaat, energie en mobiliteit’ (final draft)

Destination ‘Clean and competitive solutions for all transport modes’
Verschillende zeer specifieke calls voor 2021 + 2022, met name gericht op 
innovaties rond zero emission vehicles, luchtvaart en scheepvaart.

Destination ‘Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for 
passengers and goods’. Veel R&D, maar bijv. ook: 
• New delivery methods and business/operating models to green the last mile 

and optimise road transport
• Climate resilient and environmentally sustainable transport infrastructure, 

with a focus on inland waterways
• Urban logistics and planning: anticipating urban freight generation and 

demand including digitalisation of urban freight
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Connecting
Europe Facility 2 

(CEF)
Transport



Connecting Europe Facility 2 - Transport
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Doel CEF 2 gaat over de ontwikkeling en modernisering van de trans-Europese vervoers-, energie- en 
digitale netwerken en het faciliteren van grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van 
hernieuwbare energie. In dit webinar focussen we op transport. 

Prioriteiten Specifieke doelstelling transport: projecten voor efficiënte en onderling verbonden netwerken en 
infrastructuur voor slimme, duurzame, inclusieve, veilige en beveiligde mobiliteit.

Onderwerpen • Oplossen van ontbrekende schakels in het netwerk.
• Wegnemen van bestaande infrastructurele knelpunten.
• Beter op elkaar laten aansluiten van de spoorwegnetten en transportdiensten van de lidstaten.
• Verbeteren van grensoverschrijdende infrastructuur.
• Verduurzamen en efficiënter maken van transportsystemen.
• Overschakelen op innovatieve energie-efficiënte transporttechnologieën met een lage 

koolstofuitstoot.

Subthema’s CEF 2 werkt met twee perioden: 2021-2023 en 2024-2027. Thema’s onder het concept 
werkprogramma 2021-2023 zijn:

• Weg en spoor (cross-border, missing links)
• Binnenvaart en binnenhavens, incl. sluizen
• Zeehavens en ‘motorways of the sea’
• Multimodale platforms, terminals en multimodale passagiershubs
• Slimme applicaties voor transport, o.a. ITS + C-ITS, ERTMS, VTMIS
• Transport interoperabiliteit, o.a. MaaS
• Alternatieve brandstoffen, o.a. waterstof, LNG, laadinfrastructuur en toepassing in 

transportvoertuigen
• ‘Safe and secure’ infrastructuur, veerkrachtige infrastructuur
• Militaire mobiliteit



Connecting Europe Facility 2 - Transport

15-3-2021 EU-workshopDia 24

Type projecten • Studies (evt. met pilots)
• Uitvoeringsprojecten

Oplossingen kunnen ook gezocht worden in slimme combinaties van doelstellingen en diensten van 
transport, telecom, digitale- en energienetwerken (CEF Transport, Digital en Energy)

Veranderingen • Bijzondere aandacht voor synergiën tussen de drie netwerken (transport, energie, digitaal).
• 60% van het CEF budget zal gespendeerd worden aan projecten die bijdragen aan de 

klimaatdoelstellingen van de European Green deal. Focus op duurzame modi.

Openstelling • De eerste CEF 2 Transport oproep zal wellicht openen in Q2 2021. Volg RVO aankondigingen.
• Principe: jaarlijks één grote oproep, alle prioriteiten zullen bij elke oproep opengesteld worden.

Partnerschap • Je hebt goedkeuring nodig van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, middels RVO
• Betrokken overheden, Rijkswaterstaat, e.d.

Financieel Projectgrootte: enkele miljoenen euro’s voor totale project. 60% naar TEN-T netwerk, 40% naar 
modernisering TEN-T netwerk. Maximaal 50% cofinanciering vanuit de EU voor studies, voor 
uitvoering kan percentage lager liggen. 



Voorbeeldprojecten
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Mobymix
Deelgebruik van voertuigen om co2 reductie te 
bewerkstelligen.

ISHY
Project om schepen om te bouwen zodat zij kunnen 
varen op hybride vormen zoals elektriciteit en 
waterstof.

Slic
Smart lighting Concepts. Vermindering van CO2-
uitstoot door iDeal van slim omgaan met 
straatverlichting.

Socorro en seabiocomp
Projecten die zoeken naar alternatieve materialen, 
zoals biocomposiet voor de maritieme industrie 
(schepen en havens) en innovatieve manieren om 
corrosie op te sporen in de scheepvaart.

Pecs
Reductie van co2 uitstoot in de bedrijfsvoering van 
kleine en medium grote havens. HZ is partner.

Speed
Efficiëntie in de logistieke keten van havens door 
gebruik van internet of things en data gebruik.
Provincie Zeeland is observer partner



Voorwaarden, aandachtspunten subsidieaanvraag

• Specifieke voorwaarden per EU-programma over o.a.:
– Partnerschap 
– Formats 
– Subsidiabele kosten 

• Voorwaarden worden gepubliceerd op de programmawebsite 
• Een aanvraag indienen zodra het programma een 

openstelling (‘call’) heeft 
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Voorwaarden, aandachtspunten subsidieaanvraag

Projectidee of openstelling als startpunt? 

1. Start vanuit projectidee:
– Start met de noodzaak: wat is de uitdaging die je wilt oplossen?
– Wat is de oplossing en wil je die onderzoeken, demonstreren/testen of 

over uitwisselen?
– Brainstorm met collega’s of potentiële partners

2. Vind een openstelling die direct aansluit bij jouw idee
3. Sluit aan op het projectidee van een ander (na check 

haalbaarheid / kwaliteit)
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Voorwaaarden, aandachtspunten subsidieaanvraag

Stappenplan naar een succesvolle aanvraag
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● Wat zijn de belangrijkste stappen?
– Stap 1: projectidee en projectformulier
– Stap 2: match met call / programma en partnersearch (o.a. via 

netwerk Europateam) 
– Stap 3: opstellen subsidieaanvraag
– Stap 4: wachten en voorbereiden

● Wat heb je nodig?
– Geduld
– Capaciteit (menskracht + cofinanciering)

● En vergeet niet
– Enthousiasme!
– Communicatie, communicatie, communicatie
– Bouw voort op kennis en ervaringen collega’s en partners



Wat kan het Europateam voor u betekenen? 

• Informeren over subsidiekansen (openstellingen)
• Adviseren over projectideeën (o.a. via projectformulier 

Europaloket) en match EU-programma
• Netwerk / in contact brengen met eventuele partners en 

adviseurs (zoals National Contactpersonen programma’s)
• Verbinden Zeeuwse partners
• Potentiële partner in EU-projecten
• De adviseurs van het Europateam staan voor u klaar! 
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Het Europateam Provincie Zeeland staat voor u klaar 
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Arnoud Guikema

Aanspreekpunt voor Horizon Europe

Telefoonnummer 06-8136.7316

E-mailadres aop.guikema@zeeland.nl

Manon Klein Hesseling

Aanspreekpunt voor Interreg NWE
Interreg NSR

Telefoonnummer 06-5041.9127

E-mailadres m.klein_hesseling@zeeland.nl

Wieteke Wolterbeek

Aanspreekpunt voor Interreg 2 Zeeën 

Telefoonnummer 06-2112.4891

E-mailadres w.wolterbeek@zeeland.nl

Contacten andere EU-programma’s?
Bekijk de ‘Wie is wie’ op 
www.zeeland.nl/europa/europaloket

Nationale contactpunten
Interreg NWE
ge.huismans@rvo.nl
esther.veenendaal@rvo.nl

Interreg NSR
albin.hunia@rvo.nl

Horizon Europe
fatma.sacli@rvo.nl

Connecting Europe Facility
Zie https://www.rvo.nl/subsidie-en-
financieringswijzer/cef-transport

mailto:aop.guikema@zeeland.nl
mailto:m.klein_hesseling@zeeland.nl
mailto:w.wolterbeek@zeeland.nl
http://www.zeeland.nl/europa/europaloket
mailto:ge.huismans@rvo.nl
mailto:esther.veenendaal@rvo.nl
mailto:albin.hunia@rvo.nl
mailto:fatma.sacli@rvo.nl
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Vragen 
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Afsluiting en toelichting workshop ronde 2

Sessie 2: projectontwikkeling 
• Deelname is optioneel
• Timing: eind maart / begin april (afhankelijk van 

interesse)
• In sessie 2 gaan we in deelgroepen uiteen, waarin we 

met inzoomen op jullie projectideeën 
• Huiswerk vooraf: projectidee toesturen 
• U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging
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Evaluatie 

• Ga naar www.menti.com
• Gebruik code 6257 6450 of scan de QR-code 
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