
    

  
  

NIEUWSBRIEF EUROPALOKET ZEELAND 
juni 2021 

 
Vierde openstelling CrossRoads2 Sustainable 
Energy (Interreg Vlaanderen-Nederland):  
16 juni 2021 tot en met 30 juni 2021 
 

 
Op woensdag 16 juni opent CrossRoads2 Sustainable Energy een nieuwe (inmiddels 
vierde) oproep voor grensoverschrijdende innovatieprojecten met een focus op 
duurzame energie.  
 
CrossRoads2 is een project binnen het Europese subsidieprogamma Interreg Vlaanderen-
Nederland, en biedt Vlaamse kmo’s (Kleine en Middelgrote Ondernemingen) en Zuid-
Nederlandse mkb’ers die samen de CO2-uitstoot in grensregio willen aanpakken, de 
mogelijkheid om een subsidieaanvraag in te dienen. CrossRoads2 heeft daar eigen fondsen 
voor.  
 
Het gaat om een openstelling waarbij de projecten met elkaar worden vergeleken op basis 
van een aantal vooraf bepaalde criteria. Het subsidiepercentage bedraagt 50%, met een 
maximum van € 150.000 per innovatieproject.  
 

Meer over het hoe en wat, en informatieve video’s … 
 
Wie kunnen er subsidie aanvragen, hoe en bij wie? Welke criteria gelden er? Hoe vind ik 
partners om mee samen te werken? Antwoord op deze en andere vragen, evenals 
informatieve video’s vindt u via of op 

 onze Interreg Vlaanderen-Nederland webpagina van het Europaloket  
 
en op de website van  
 

 Crossroads2.  

 

 

 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.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/interreg-v-vlaanderen-nederland
https://www.crossroads2.eu/sustainable-energy
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Info & contact m.b.t. CrossRoads2 

 Alle details over CrossRoads2 Sustainable Energy vindt u 

op www.crossroads2sustainableenergy. 

 Voor inhoudelijk advies en hulp bij het vinden van de juiste partner(s), kunt u 

terecht bij een van de projectpartners.  

 Voor informatie over het indienen van uw projectaanvraag kunt u terecht 

bij Stimulus Programmamanagement 

Algemene vragen over Interreg Vlaanderen-Nederland? 
 
Als u vragen heeft over het Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieprogramma in het 
algemeen, kunt u contact opnemen met onze projectadviseur voor Interreg Vlaanderen-
Nederland, Josine Verbrugge. Zij helpt u graag verder.  

+31 6 5275 6230 
jjm.verbrugge@zeeland.nl 
 

 
 
 

Openstelling MIT Zuid: van 1 juni 2021 
(Research & Development) tot 9 september 
 
Zeeuwse MKB'ers kunnen gebruik maken van de subsidieregeling MIT Zuid, wat staat 
voor MKB Innovatiestimulering Topsectoren in Zuid-Nederland. De subsidie is voor 
het stimuleren van innovatie in het MKB door middel van haalbaarheidsonderzoeken 
en Research & Development samenwerkingsprojecten. 

Voor samenwerkingsprojecten op het gebied van Research & Development is op 1 juni 2021 
een nieuwe openstelling gestart. Aanvragen kunnen tot 9 september 17:00 uur ingediend 
worden. Het subsidieplafond is € 8.470.140. 

http://www.crossroads2sustainableenergy.eu/
https://www.crossroads2.eu/sustainable-energy/contact
https://www.stimulus.nl/crossroads2-sustainable-energy/
tel:+31652756230
mailto:jjm.verbrugge@zeeland.nl
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Alle details over deze openstelling (doel / waarvoor kan deze subsidie worden aangevraagd / 
voor wie is de regeling bestemd / wat zijn de specifieke voorwaarden / etc.) vindt u op de  
website van Impuls Zeeland.  
 

 
 
 
 

Euregio Scheldemond: financiële steun voor 
kleinschalige grensoverschrijdende 
samenwerking 
 
Euregio Scheldemond stelt via verschillende fondsen middelen ter beschikking om 
grensoverschrijdende samenwerkingen te stimuleren in de provincies Oost-
Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland.  
 

1. Scheldemondfonds 
 
Bij het Scheldemondfonds staan kleinschalige acties centraal zoals grensoverschrijdende 
ontmoetingen, evenementen, inspiratiesessies en acties gelinkt aan thema’s uit onze 
grensvisie.  

 

Op de foto is te zien hoe het 
bord over de Dodendraad  
wordt onthuld door 
schoolkinderen van 
Philippine en Assenede, 
gesubsidieerd vanuit het 
Scheldemondfonds. 

https://www.impulszeeland.nl/nl/nieuws/mit-zuid-rd-samenwerking-2021-geopend
https://www.euregioscheldemond.be/
https://www.euregioscheldemond.be/scheldemondfonds/
https://www.euregioscheldemond.be/wp-content/uploads/2021/04/Grensvisie-Euregio-Scheldemond-print.pdf
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2. LES-fonds 
 

Ook het LES-fonds kan u net dat extra financiële duwtje in de rug geven om samenwerking 
te zoeken over de grens. Dit fonds financiert kleinschalige acties die gericht zijn op 
samenwerking tussen scholen, bedrijven en overheden. Denk maar aan 
grensoverschrijdende bedrijvenavonden, netwerksessies, stages e.d. 
 

3. Straits-fonds 
 
Het Straits-fonds ondersteunt kleinschalige acties rond innovatie, milieu en jeugd. Het fonds 
is gericht op samenwerking in de ruimere regio van het Département du Pas-de-Calais, het 
Département du Nord (FR), Kent County Council (VK), de Provincie Zeeland (NL) en de 
Provincies Oost- en West-Vlaanderen (BE).  
 

Heeft u ideeën voor grensoverschrijdende activiteiten? 
 
Aarzelt u niet om contact met ons op te nemen als u ideeën heeft voor grensoverschrijdende 
activiteiten of kleinschalige samenwerking. Wij helpen u graag verder! 
 

 
 
 
 
Manon Klein Hesseling 
 
+31 6 50419127 
m.klein_hesseling@zeeland.nl 
 
 
Scheldemondfonds | Zeeland 
 

 
 
 

Save the date: online meeting Interreg-
programma’s op 16 september 2021 
 
Op 16 september presenteert de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) 
tijdens een online meeting de nieuwe programma’s Interreg Noord-West Europa, 
Interreg Noordzee Regio en Interreg Europe voor de programmaperiode 2021-2027. 
Belangrijke thema’s worden klimaatadaptatie, watermanagement, hernieuwbare 
energie en circulaire economie. 
 

https://www.lerendeeuregioscheldemond.eu/les-fonds-stimuleren-van-grensoverschrijdende-samenwerking
https://www.zeeland.nl/europa/straits-committee-samenwerkingsverband-europese-kustprovincies
tel:+31%206%2050419127
mailto:m.klein_hesseling@zeeland.nl
https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/scheldemondfonds
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Inhoudelijk zullen alle drie de programma's bij de Europese Green Deal aansluiten. In de 
nieuwe programmaperiode blijft ook innovatie een pijler van de programma’s. Green and 
Smart dus.  
 
Voor wat betreft de Noordzee Regio is het nog het vermelden waard dat (maritieme) 
governance een aandachtsthema gaat worden. 
 
De programma’s komen - net als in het verleden - open te staan voor overheden (Rijk, 
provincie, gemeente, waterschap), kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen), 
bedrijven, ontwikkelingsmaatschappijen, non-profitinstellingen en private partijen zonder 
winstoogmerk. 
 

 

Inschrijven? 
 
U kunt zich de komende zomer inschrijven via een link op de desbetreffende webpagina van 
de RVO. 

Meer weten over het Interreg-programma in het algemeen? 
 
Op onze webpagina van het Europaloket vindt u informatie over het Interreg-programma van 
de periode 2014-2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rvo.nl/actueel/evenementen/save-date-online-meeting-interreg-nwe-nsr-en-europe
https://www.rvo.nl/actueel/evenementen/save-date-online-meeting-interreg-nwe-nsr-en-europe
https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/interreg-b


 
 
 
 
 
 
 

Over de Nieuwsbrief Europaloket Zeeland 
 

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. 

 
 

Europa werkt voor Zeeland!  
 

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