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Programma  Bestemd voor wie, 

 welke projecten 

Gebied: 
samenwerking met 

partners 

Samenwerking verplicht 
of niet  

 Periode(s) voor het 

 indienen van 

 subsidieaanvragen 

ALGEMENE 
INFORMATIE 

De huidige Europese 
programmaperiode loopt 
ten einde en de meeste 
(met name Interreg) 
programma’s zijn volledig 
gecommitteerd. Dat wil 
zeggen dat de beschikbare 
subsidiepotten al aan 
goedgekeurde projecten 
toebedeeld zijn. 

  De huidige Europese 
programmaperiode loopt ten 
einde en de meeste (met 
name Interreg) programma’s 
zijn volledig gecommitteerd. 
Dat wil zeggen, dat de 
beschikbare subsidiepotten al 
toebedeeld zijn aan 
goedgekeurde projecten. 

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

Programma-manager: 
Jaap Broodman 

Dit programma is  bestemd voor 
ondernemers in de visserij, voor 
erkende visserijorganisaties, 
onderzoeksinstellingen en 
publiekrechtelijke instanties. Per 
afzonderlijke tender wordt de 
desbetreffende doelgroep 
aangegeven. 

Europese Unie. Samenwerking is niet verplicht maar  
collectieve aanpak leidt in sommige gevallen 
tot een hoger steunpercentage. 

2020 
 
Per jaar zijn er verschillende 
tendermomenten. Voor afzonderlijke 
indieningstermijnen zie  
eu-fonds-voor-maritieme-zaken-en-
visserij 

 
 

 

http://www.zeeland.nl/overzicht-subsidies/europees-programma-voor-maritieme-zaken-en-visserij
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/visserij/eu-fonds-voor-maritieme-zaken-en-visserij
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/visserij/eu-fonds-voor-maritieme-zaken-en-visserij
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EFSI 
 
 

Programma-manager: 
Arnoud Guikema 
 
Meer informatie over 
EFSI 

EFSI staat voor Europees Fonds 
voor Strategische Investeringen. 
Het is geen subsidiefonds, maar 
kan garanties, leningen en 
risicokapitaal verstrekken voor 
projecten die niet binnen het 
risicoprofiel passen van reeds 
bestaande Europese 
instrumenten. Het fonds is 
bedoeld voor een breed scala 
aan sectoren (ook voor kleine en 
middelgrote ondernemingen), 
zoals: 

 transport-infrastructuur en 
innovatieve 
transporttechnologieën 

 energiebesparing, energie-
infrastructuur en 
hernieuwbare energie 

 onderzoek, ontwikkeling en 
innovatie 

 informatie- en 
communicatietechnologie 

 milieu en 
grondstoffenefficiëntie 

 menselijk kapitaal, cultuur 
en zorg 

Europa. Samenwerkingseisen kunnen van geval tot 
geval verschillen.  

2020 
 
EFSI kent geen call-systeem. 
Indienen kan hele jaar door. 

https://www.zeeland.nl/europa/efsi-europees-fonds-voor-strategische-investeringen
https://www.zeeland.nl/europa/efsi-europees-fonds-voor-strategische-investeringen
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HORIZON 2020 
 
Meer informatie over 
Horizon 2020  
 

Programma-manager: 
Arnoud Guikema 

Bedoeld voor innovatie en 
onderzoek waarin kennis wordt 
gevaloriseerd: opgedane kennis 
moet omgezet kunnen worden 
in commercieel haalbare 
producten, processen of diensten. 
Onderzoeksinstellingen en 
bedrijven kunnen subsidie 
aanvragen. 

 excellente kennisbasis 

 industrieel leiderschap 

 maatschappelijke uitdagingen 

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

2020 
 
Er zijn verschillende calls, het hele 
jaar door. 
  

 

Interreg 2 Zeeën 

 
Meer informatie over 
Interreg 2 Zeeën 
 

Programma-manager: 
Wieteke Wolterbeek 

Overheden, kennisinstellingen, 
private partijen, non-profitorga-
nisaties e.a. kunnen subsidie 
aanvragen.  
In de projecten moet het gaan om 
een van de volgende 
doelstellingen: 
 

 technologische innovatie 

 sociale innovatie 

 koolstofarme technologieën 

 aanpassing aan klimaat- 
verandering 

 bevordering van efficiënt 
gebruik van hulpbronnen. 

 

De kustgebieden van Frankrijk, 
Engeland, Vlaanderen, Nederland. 
 

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

2020 / Gesloten.  
 
Er is momenteel nog geen zicht op 
nieuwe subsidiemogelijkheden binnen 
dit programma. 
 
Los van subsidieprogramma’s is er 
een samenwerkingsverband in het 
leven geroepen tussen de 
kustprovincies in Europa: het Straits 
Committee.  
Via nieuwsberichten houden wij u (als 
u op onze verzendlijst staat) op de 
hoogte van de ontwikkelingen. 
 
 
Tot 60% subsidie. 
 
 
 

http://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/horizon-2020
http://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/interreg-2-zee%C3%ABn
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Interreg Europe 
 
Meer informatie over 
Interreg Europe 
 

Programma-manager: 
Manon Klein Hesseling 

Het programma richt zich met 
name op samenwerking tussen 
overheden en kennisinstellingen. 
 
In de projecten moet het gaan om 
een van de volgende 
doelstellingen: 
 

 versterking van de 
innovatiecapaciteit van 
de regio's en 
organisaties 

 concurrentiekracht van 
het MKB 

 koolstofarme economie 
in stedelijke gebieden 

 natuurlijk en cultureel 
erfgoed 

 bevorderen van efficiënt 
gebruik van hulpbronnen 

Europa. Samenwerking vereist tussen partners van 
meerdere landen uit geheel Europa. 

2020 
 
Geen nieuwe calls bekend. 
 
Subsidie tot 85% is mogelijk. 
 
 

https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/interreg-b


 

pag. 5 van 10 

OVERZICHT EUROPESE SUBSIDIEPROGRAMMA’S / VOLGORDE ALFABET (NAAM VAN PROGRAMMA) 
november 2020 

 

Programma  Bestemd voor wie, 

 welke projecten 

Gebied: 
samenwerking met 

partners 

Samenwerking verplicht 
of niet  

 Periode(s) voor het 

 indienen van 

 subsidieaanvragen 

Interreg 
Noordwest-Europa 
 
Meer informatie over 
Interreg Noordwest-
Europa 
 

Programma-manager: 
Manon Klein Hesseling 

Overheden, kennisinstellingen en 
bedrijven in Zeeland komen in 
aanmerking voor subsidie. 
 
In de projecten moet het gaan om 
een van de volgende 
doelstellingen: 
 

 versterking van de capaciteit 
voor research, 
technologische ontwikkeling 
en innovatie 

 versnelling van de overgang 
naar een koolstofarme 
economie 

 eco-innovatie en efficiënt 
gebruik van hulpbronnen 

 bevordering van duurzaam 
transport 

UK, Ierland, Frankrijk, België, 
Nederland, Duitsland, Luxemburg 
en Zwitserland. 

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

2020 / Gesloten. 
 
Nog geen nieuws bekend over 
eventuele nieuwe 
subsidiemogelijkheden binnen dit 
programma. 
 
 

http://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/interreg-b
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Interreg Noordzee 
 
Meer informatie over 
Interreg Noordzee 
 

Programma-manager: 
Manon Klein Hesseling 

Overheden, kennisinstellingen en 
bedrijven in Zeeland komen 
aanmerking voor subsidie. 
 
In de projecten moet het gaan om 
een van de volgende 
doelstellingen: 
 

 versterking van de capaciteit 
voor research, 
technologische ontwikkeling 
en innovatie 

 versnelling van de overgang 
naar een koolstofarme 
economie 

 klimaatverandering 

 bescherming en herstel van 
biodiversiteit en bodem 

 bevordering efficiënt gebruik 
van hulpbronnen 

 bevordering van duurzaam 
transport 

 

UK, Vlaanderen, Nederland, 
Duitsland, Denemarken, Zweden 
en Noorwegen. 

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

2020 / gesloten. 
 
Momenteel zijn er geen 
openstellingen en de kans is niet 
groot dat er in 2020 nog een 
nieuwe (12de) oproep komt. 
 
De nieuwe periode, van 2021 tot 
2027, zal weer nieuwe kansen 
bieden. 
 
 
Tot 50% subsidie. 

http://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/interreg-b
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Interreg 
Vlaanderen – 
Nederland 
 
Meer informatie over 
Interreg Vlaanderen-
Nederland 
 

Projectadviseur: 
Corine Fontijn 
 

Voor samenwerkende 
kennisinstellingen, bedrijven en 
intermediaire organisaties.  
In de projecten moet het gaan om 
een van de volgende 
doelstellingen: 

 versterking van onderzoek, 
technologische ontwikkeling 
en innovatie 

 steun voor meer energie-
efficiëntie en hernieuwbare 
energie 

 bescherming van het milieu 
en bevordering van efficiënte 
omgang met hulpbronnen 

 bevordering van 
werkgelegenheid en 
ondersteuning van 
arbeidsmobiliteit 

Vlaanderen (Oost-Vlaanderen, 
West-Vlaanderen, Antwerpen, 
Vlaams-Brabant en Belgisch 
Limburg). Samenwerking met Zuid-
Hollandse partners is ook mogelijk. 
 

Minstens één Vlaamse en één Nederlandse 
partner vereist. 

 2020-11 of 2020-12 
 
Openstelling CrossRoads 2 
Sustainable Energy. 
Exacte datum van openstelling nog 
niet bekend. Ergens in november of 
december 2020. 

  
Lees hier meer over op onze 
webpagina (zie kolom helemaal links). 

 
Tot 50% subsidie. 

http://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/interreg-v-vlaanderen-nederland
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LIFE 
 
Meer informatie over 
LIFE 
 

Programma-manager: 
Arnoud Guikema 

Programma voor de ontwikkeling 
en uitvoering van het Europees 
natuur- en milieubeleid (van 2014 
tot 2020).  
Bestemd voor overheden, 
bedrijven en niet gouverne-
mentele organisaties (NOG's, 
waar het gaat om traditionele 
projecten (gericht op één gebied) 
en integrale projecten (nationale 
reikwijdte).  

 Klimaat 

 Milieu/grondstoffen 

 Natuur/biodiversiteit 

 Bestuur en informatie 

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

2020 
 
Gedurende het jaar worden nieuwe 
oproepen gepubliceerd. 
 
Subsidie: 60%. Soms 75% als het bij 
natuurprojecten om prioritaire habitats 
of soorten gaat. 

 

MIT Zuid 2020 
 
Meer informatie over MIT 
Zuid  
 

Programma-manager: 
Leon Verlinde 

Voor het innovatievve MKB in 
Zuid-Nederland (Limburg, Noord-
Brabant, Zeeland) die behoren tot 
de (inter)nationale topclusters uit 
de RIS3 (Agrofood, Chemie, 
HTSM, Biobased, Logistiek, Life 
Science and Health en 
Maintenance). 
 

 Haalbaarheidsonderzoeken 

 R&D samenwerkings-
projecten (tot €200.000,- en  
€ 350.000,-) 

Zeeland/Brabant/Limburg. 
 

 

Samenwerking niet verplicht, is afhankelijk 
van het projectvoorstel. 
 

 Bij haalbaarheidsonderzoeken kan het 
ook individueel 

 Bij R&D-projecten moet er een 
samenwerkingsverband zijn van 
minimaal twee MKB-ondernemers 

2020-04-07 / 2020-09-10. Gesloten. 
 
Openstelling 
Haalbaarheidsonderzoek: 7 april 
2020, 09:00 uur, tot en met 10 
september 2020, 17:00 uur. 
 
 
Openstelling R&D: 11 juni 2020, 
09:00 uur, tot en met 10 september 
2020, 17:00 uur. 

 
 

http://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/life
https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/mit-zuid
https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/mit-zuid


 

pag. 9 van 10 

OVERZICHT EUROPESE SUBSIDIEPROGRAMMA’S / VOLGORDE ALFABET (NAAM VAN PROGRAMMA) 
november 2020 

 

Programma  Bestemd voor wie, 

 welke projecten 

Gebied: 
samenwerking met 

partners 

Samenwerking verplicht 
of niet  

 Periode(s) voor het 

 indienen van 

 subsidieaanvragen 

OPZuid 
 
Meer informatie over 
OPZuid 
 

Programma-managers: 
Chantal de Schepper 
Arendo Schipper 

Voor bedrijven (vooral het MKB) 
en kennisinstellingen in Zuid-
Nederland (Limburg, Noord-
Brabant, Zeeland) die behoren tot 
de (inter)nationale topclusters. 
 

 Bevordering onderzoek en 
innovatie en het ontwikkelen 
van verbindingen en 
synergieën 

 Onderzoek, innovatie en 
gebruik van low-carbon 
technologie 

Zeeland/Brabant/Limburg. 
 

Samenwerking niet verplicht, is afhankelijk 
van het projectvoorstel. 

2019-12-02 / 2020-05-25. Gesloten. 
 

 
Openstelling 4F: Koolstofarme 
economie, loket open op 2 
december 2019, 09:00 uur, tot 25 mei 
2020, 17:00 uur. Gesloten. 
 
Deze openstelling diende ter 
bevordering van duurzame energie en 
richtte zich op de slimme uitrol van 
vernieuwende koolstofarme 
technologieën en instrumenten ten 
gunste van de gebouwde omgeving. 
. 
 
 
 

POP 3 

 
Meer informatie over 
POP3 
 

Programma-managers: 
Wouter de Bruijne, 
Johan Wandel 
Anne Schreurs 
Claudia de Vos 
 

Voor projecten die 
plattelandsontwikkeling 
stimuleren. 

Zeeland 
 

 

Samenwerking niet verplicht, maar vergroot 
wel de kansen. 

  2020-12-07 / 2021-02-12 
 

Openstelling JOLA (Regeling voor 
jonge landbouwers): 
van 12 december 09:00 uur tot 7 
februari 2021 17:00 uur. 
 
Openstelling Niet-productieve 
investeringen water (Internationale 
doelen): 13 januari 2020 t/m 3 februari 
2020. GESLOTEN. 
 
Openstelling Niet-productieve 
investeringen water: 3 februari 2020, 
09:00 uur t/m 24 februari 2020, 17:00 
uur. 
 

http://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/opzuid
http://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/pop-3
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POP3 LEADER 
 
Meer informatie over 
LEADER 
 
LEADER-coördinatoren: 
Anne Schreurs 
Johan Wandel 

Voor projecten die de leefbaarheid 
op het platteland stimuleren. 

Zeeland. 
 

Samenwerking is niet verplicht, maar vergroot 
wel de kansen. 

2018-12-10 / 2020-12-31 
 
Doorlopende openstelling 
uitvoering van LEADER-projecten 
van 10 december 2018 t/m 31 
december 2020, 17.00 uur. 
 
2018-12-10 / 2020-12-31 
 
 

Scheldemondfonds 
 

Officieel geen Europees 
programma, maar voor 
kleinere projecten kan dit 
fonds interessant zijn. 
 
Meer informatie over 
Scheldemondfonds 
 

Programma-manager: 
Manon Klein Hesseling 

Er is altijd tenminste één Oost- of 
West-Vlaamse en één Zeeuwse 
organisatie betrokken. Het fonds is 
bij voorkeur beschikbaar voor 
thema’s aansluitend bij het 
actieplan Euregio Scheldemond. 
Projecten die te kleinschalig zijn 
voor Europa of niet kunnen 
worden ondersteund vanwege 
Europese regels, kunnen wel een 
aanvraag indienen bij het 
interprovinciaal 
Scheldemondfonds. 

Zeeland, Oost- en West- 
Vlaanderen. 

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

2020 
Indiening het hele jaar door. 
 
Subsidies tot 100%. 

 

https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/pop3-leader-projecten-midden-en-noord-zeeland-en-zeeuws-vlaanderen
http://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/scheldemondfonds
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