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Uitnodiging informatiesessie 14 juni 2021 over 
POP3-openstelling ‘Samenwerking voor 
Innovatie Zeeland’ 

Wegens het succes van de vorige openstelling binnen het plattelandsontwikkelings-
programma ‘Samenwerking voor Innovatie Zeeland’, stelt de Provincie Zeeland in 2021 
opnieuw € 1.000.000 aan Europese subsidie beschikbaar voor innovatieve projecten 
binnen het POP3-programma.  
 
De nieuwe regeling ‘Samenwerking voor Innovatie’ wordt op 28 juni 2021 opengesteld.  

Digitale informatiesessie maandag 14 juni 2021 
Om Zeeuwse agrariërs alvast op de hoogte te brengen van de mogelijkheden, organiseert 
het POP-team van de Provincie Zeeland op maandag 14 juni a.s. een informatiesessie via 
MS Teams, van 11.00 tot uiterlijk 12.30 uur. 
 
Tijdens deze informatiesessie geeft het POP3 team van de Provincie, in samenwerking met 
het Regiebureau POP, toelichting op de komende openstelling. Daarnaast gaan dhr. Jos 
Strobbe en dhr. Vincent Klap in op de inhoudelijke en thematische vereisten van een 
potentieel project. Verder heeft u uiteraard de mogelijkheid om vragen te stellen.  
 
U kunt zich voor deze informatiesessie aanmelden via:  
https://www.formdesk.com/provinciezeeland/informatiesessie_pop3 
 

Succes en voorbeeldprojecten vorige openstelling 
In 2020 heeft de Provincie Zeeland € 1.006.482,74 aan Europese subsidie beschikbaar 
gesteld en een provinciale bijdrage geleverd van € 876.423,25 voor innovatieprojecten in 
samenwerkingsverband. 
  
In de volgende korte video ziet u twee projecten die momenteel uitgevoerd worden met 
behulp van deze Europese subsidieregeling. 
 
Lees meer over de op 28 juni open te stellen subsidieregeling ‘Samenwerking voor Innovatie 
Zeeland’ op ons Europaloket. 

 

 Dit is een nieuwsbrief van het Europaloket van de Provincie Zeeland 
 Postbus 6001, 4330 LA  Middelburg 
 www.zeeland.nl/europaloket                           europaloket@zeeland.nl 

 

https://www.formdesk.com/provinciezeeland/informatiesessie_pop3
https://vimeo.com/543560058/17f78bb80a
https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/pop3-subsidieregeling-samenwerking-voor-innovatie-zeeland
https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/pop3-subsidieregeling-samenwerking-voor-innovatie-zeeland
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Over de Nieuwsbrief Europaloket Zeeland 
 

 
 
 

Europa werkt voor Zeeland!  
 

 
 
 
U kunt altijd terecht op ons Europaloket Zeeland voor informatie over de diverse 
Europese subsidieprogramma’s. 
 
 

Wij sturen u deze Nieuwsbrief (ofwel dit Nieuwsbericht, als het om één onderwerp gaat) 
in de hoop dat we u met deze informatie van dienst zijn. Mocht u geen prijs meer stellen 
op toezending ervan, stuurt u dan even een mailtje naar europaloket@zeeland.nl. 
 
Kent u ondernemers die ook baat zouden kunnen hebben bij een vorm van Europese 
subsidie, stuurt u deze nieuwsbrief dan vooral door. Iedereen kan zich op de 
Nieuwsbrief Europaloket Zeeland abonneren door een mailtje te sturen naar 
europaloket@zeeland.nl.  
 
Er is geen vaste verzendingsdatum. Gemiddeld genomen ontvangt een abonnee één of 
twee berichten/nieuwsbrieven per maand. 
 
U kunt de meest recente nieuwsbrieven/nieuwsberichten ook terugvinden op het 
Europaloket. 

https://www.zeeland.nl/europa
mailto:europaloket@zeeland.nl
mailto:europaloket@zeeland.nl
https://www.zeeland.nl/europa/europa-actueel
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