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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 nieuwe Europese 
periode 2021-2027 is van 
start gegaan en er is weer 
sprake van nieuwe 
openstellingen op korte 
termijn.   
 
Sommige 
subsidieprogramma’s 
lopen sowieso het hele 
jaar door, waarbij geen 
specifieke 
openstellingsdata gelden. 
 
U vindt de diverse 
subsidieprogramma’s 
hieronder, op alfabetische 
volgorde. 
 

  De nieuwe Europese periode 
2021-2027 is van start gegaan 
en er is weer sprake van 
nieuwe openstellingen op 
korte termijn.   
 
Sommige 
subsidieprogramma’s lopen 
sowieso het hele jaar door, 
waarbij geen specifieke 
openstellingsdata gelden. 
 
U vindt de diverse 
subsidieprogramma’s 
hieronder, op alfabetische 
volgorde. 
 

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. 

2021 
 
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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Programma  Bestemd voor wie, 

 welke projecten 

Gebied: 
samenwerking met 

partners 

Samenwerking verplicht 
of niet  

 Periode(s) voor het 

 indienen van 

 subsidieaanvragen 

Horizon Europe 
 
 

Programma-manager: 
Arnoud Guikema 
 
Meer informatie over 
Horizon Europe  
 
 
 
 

Horizon Europe biedt financiële 
ondersteuning aan kennis- en 
onderzoekinstellingen en bedrijven 
die bezig zijn met onderzoek en 
innovatie.  
Het programma bestaat uit 3 
pijlers: 

 Wetenschap op topniveau 

 Wereldwijde uitdagingen & 
Europees industrieel 
concurrentievermogen 

 Innovatief Europa 

Het programma is moeilijk 
toegankelijk voor het MKB-
segment. Een uitzondering vormt 
de European Innovation Council 
Accelerator Pilot. Dit programma 
is de opvolger van het 
Horizon2020 SME-instrument en 
richt zich uitsluitend op 
disruptieve innovaties van 
ondernemers en wetenschappers 
uit het midden- en kleinsegment. 

Europa. De Europese Commissie stelt jaarlijks 
samen met de lidstaten een werkprogramma 
op voor ieder onderdeel. In een 
werkprogramma wordt in detail beschreven 
welke onderzoeksactiviteiten en 
onderwerpen dat jaar voor een financiële 
bijdrage in aanmerking komen en welke 
andere voorwaarden van toepassing zijn. 

2021 / het hele jaar door. 
 
Er zijn verschillende calls, het hele 
jaar door.  
 
Zie ook werkprogramma 2021 
wp_horizon-eic-2021_en.pdf 
(europa.eu) 
 

http://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/horizon-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021/wp_horizon-eic-2021_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021/wp_horizon-eic-2021_en.pdf
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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 

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. 

2021 / nieuwe openstelling nog 
onbekend. 
 
Er is momenteel nog geen zicht op 
nieuwe subsidiemogelijkheden binnen 
dit programma. 
 
Tot 60% subsidie. 
 
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. 
 

http://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/interreg-2-zee%C3%ABn
https://www.zeeland.nl/europa/straits-committee-samenwerkingsverband-europese-kustprovincies
https://www.zeeland.nl/europa/straits-committee-samenwerkingsverband-europese-kustprovincies
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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. 
Die kunnen inzetten op regionale 
beleidsbeïnvloeding en het 
versterken van regionaal beleid en 
uitwisselen van goede 
voorbeelden hieromtrent.  
 
80% van het programmabudget 
zal gaan naar specifieke 
doelstellingen (SD’s) die vallen 
onder de Europese 
beleidsdoelstelling:  
 

 Een slimmer Europa (i t/m 
iv) 

 Een groener Europa (i t/m 
viii) 

 Een socialer Europa, 
specifiek met betrekking tot: 
arbeidsmarkten (i), 
gezondheidszorg (iv) en 

 cultuur en duurzaam 
toerisme (v) 

 
De resterende 20% van het 
programmabudget kan worden 
toegewezen aan de thematische 
gebieden die onder de andere 
specifieke doelstellingen van het 
cohesiebeleid vallen: 
 

 Een verbonden Europa (alle 
SD’s 

 Europa dichter bij de burger 

 Een scoialer Europa: 
SD's met betrekking tot 
onderwijs (ii), sociaal 
economische inclusie (iii), 
integratie van onderdanen 
van derde landen (iii) bis 
 
 

 

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

2022 / Call 1 voor de nieuwe 
programmaperiode verwacht eerste 
helft 2022 
 

 
Subsidie naar verwachting 80% 
(onder voorbehoud van goedkeuring 
Europese Commissie). 
 
 
 
 
 

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

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 onderzoek, 
technologische ontwikkeling 
en innovatie 

 slimme 
klimaatbestendigheid van 
NWE-gebieden, met name 
natuur en biodiversiteit, 
klimaatadaptatie, energie-
efficiëntie en hernieuwbare 
energiebronnen 

 transitie naar een sociale, 
inclusieve en veerkrachtige 
samenleving, met name op 
het vlak van de 
arbeidsmarkt, de 
gezondheidszorg, cultuur en 
toerisme 

 

Ierland, Frankrijk (deelregio’s), 
België, Nederland, Duitsland 
(deelregio’s, o.a. noordoosten, 
Luxemburg (Zwitserland onder 
voorbehoud). 

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

2022 / Nieuwe openstelling nog 
onbekend. Naar verwachting 
begin 2022 
 

Subsidiepercentage nog niet 
bekend.  
 
 

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

Interreg Noordzee 
 
Meer informatie over 
Interreg Noordzee 
 

Programma-manager: 
Manon Klein Hesseling 

Overheden, kennisinstellingen en 
bedrijven in Zeeland komen in 
aanmerking voor subsidie. 
 
Er is gekozen voor de volgende 
EU-beleidsdoelstellingen en 
specifieke doelstelling:  

 

 Robuuste en slimme 
economieën in de 
Noordzeeregio (SD i en SD 
vi) 

 Een groene transitie in de 
Noordzeeregio (SD i, vi en 
viii) 

 Een klimaatbestendige 
Noordzeeregio (SD iv en vii) 

 
Verder is er een nieuwe prioriteit 
te weten: ‘beter maritiem bestuur 
(governance) in de Noordzee’: 
 

 coördinatie door nieuwe of 
versterkte sector-
overschrijdende netwerken;  

 maatschappelijk draagvlak 
voor beleidsbeslissingen die 
van invloed zijn op zee- en 
kustgebieden; 

 betere bescherming van 
mariene ecosystemen en 
geoptimaliseerde kansen 
door het balanceren en 
coördineren van activiteiten 
in het zeebekken. 

 

Vlaanderen, Nederland, Noord- 
Franse regio’s, Duitsland, 
Denemarken, Zweden en 
Noorwegen. 

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

2022 / Nieuwe openstelling nog 
onbekend; naar verwachting 
begin 2022 
 
Subsidiepercentage nog niet 
bekend. 
 

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

Interreg 
Vlaanderen – 
Nederland 
 
Meer informatie over 
Interreg Vlaanderen-
Nederland 
 

Projectadviseur: 
Josine Verbrugge 

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

 Innovatie en vaardigheden 
voor slimme transformatie 

 Energie-efficiëntie, 
biodiversiteit, 
klimaatadaptatie, circulaire 
economie en 
rampenbestendigheid 

 Inclusieve arbeidsmarkt, 
opleiding en duurzame 
vrijetijdsbesteding 

 Grensobstakels overwinnen 
voor een beter bestuur om 
beter te kunnen 
samenwerken over de grens. 

Vlaanderen (Oost-Vlaanderen, 
West-Vlaanderen, Antwerpen, 
Vlaams-Brabant en Belgisch 
Limburg). Nederland (Zeeland, 
Noord-Brabant, Limburg). 
 

Minstens één Vlaamse en één Nederlandse 
partner vereist. 

 2021-04-01 / 2021-04-30, GESLOTEN. 
 
Derde openstelling CrossRoads 2 
Sustainable Energy. 
 

 Opengesteld van 1 april 2021, 09:00 
uur tot 30 april 2021, 17:00 uur. 

 
Tot 50% subsidie. 

http://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/interreg-v-vlaanderen-nederland
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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 

INVESTEU 
(voorheen EFSI) 
 
Het Europese Fonds 
Strategische 
Investeringen is 
opgevolgd door 
INVESTEU. 
 
Meer informatie over 
INVESTEU (voorheen 
EFSI; webpagina wordt 
momenteel aangepast) 
 

Programma-manager: 
Arnoud Guikema 

Het nieuwe programma zorgt voor 
een EU-garantie van ongeveer 
26,2 miljard euro waardoor 
investeringspartners grotere 
risico's kunnen nemen en 
projecten kunnen ondersteunen 
die ze anders wellicht zouden 
missen. De belangrijkste 
investeringspartner blijft de 
Europese Investeringsbank, maar 
ook nationale stimuleringsbanken 
in EU-landen en internationale 
financiële instellingen zullen 
rechtstreeks toegang hebben tot 
de EU-garantie. 

De EU-garantie zal worden 
toegewezen aan vier 
doelstellingen: 
 

 Duurzame infrastructuur:  
€ 9,9 miljard 

 Onderzoek, innovatie en 
digitalisering: € 6,6 miljard 

 MKB: € 6,9 miljard 

 Sociale investeringen en 
vaardigheden: € 2,8 miljard 

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

2021 
 
Er zijn verschillende calls, het hele 
jaar door. 
 
 
https://www.eib.org/en/index.htm 

 

https://www.zeeland.nl/europa/efsi-europees-fonds-voor-strategische-investeringen
https://www.zeeland.nl/europa/efsi-europees-fonds-voor-strategische-investeringen
https://www.eib.org/en/index.htm
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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 

LIFE 
 
Meer informatie over 
LIFE 
 

Programma-manager: 
Arnoud Guikema 

LIFE is een Europees 
subsidieprogramma dat bijdraagt 
aan de Europese klimaat- en 
milieudoelstellingen. 
 
LIFE bestaat sinds 1992.  
 
Met LIFE kan subsidie worden 
ontvangen voor projecten die 
passen in het Europese beleid 
voor de onderwerpen Natuur, 
Milieu, Klimaat en Circulaire 
Economie. 

Elke organisatie in de EU kan een 
LIFE-subsidie aanvragen 
: 

 Bedrijf 

 Overheidsorganisatie 

 Non-gouvernementele 
organisatie (NGO) 

 Kennisinstelling 
 

In bijna alle gevallen is samenwerking 
verplicht.  
 
Bij LIFE kan niet alleen gekozen worden 
voor het meest geschikte 
subsidieprogramma maar ook voor de 
financieringsvorm die het beste bij het(de) 
project(en) past. Niet elke financieringsvorm 
is geschikt. Sommige zijn bijvoorbeeld 
bedoeld voor individuele projecten, andere 
voor strategische beleidsimplementatie. 

2021-01 / 2021-03-31 / Gesloten. 
Maar gedurende het hele jaar 
worden nieuwe oproepen 
gepubliceerd. 
 

Tot 31 maart 2021 was er een 
openstelling voor NGO’s (Niet-
Gouvernementele Organisaties), de 
zogenaamde NGO4GREEN DEAL.  

 

Er was 12 miljoen euro beschikbaar. 

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

 

http://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/life
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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 

MIT Zuid 2021 
 
Meer informatie over MIT 
Zuid  
 

Programma-manager: 
Leon Verlinde 

Voor het innovatieve 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 

2021-04-20 / 2021-09-09 
2021-06-01 / 2021-09-09 
 
Voor Haalbaarheidsprojecten is er 
een openstelling van 20 april 2021 
09:00 uur tot 9 september 2021 
17:00 uur. 
 
Subsidieplafond is € 3.630.060. 
 
De grens voor de 
Haalbaarheidsonderzoeken is vanaf  
€ 2.500 tot max. € 20.000. 
 
Bij deze openstelling geldt het principe 
‘first come, first serve’ (wie het eerst 
komt, die het eerst maalt).  
De ervaring leert dat al op de eerste 
dag van de openstelling het 
subsidieplafond wordt bereikt. 
 
Voor Research & Development 
Samenwerkingsprojecten is er een 
openstelling van 1 juni 2021 09:00 
uur tot 9 september 2021 17:00 uur. 
 
Subsidieplafond is € 8.470.140. 

 

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

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 met 
vernieuwende ideeën en 
werkmethodes willen bijdragen 
aan de maatschappelijke opgaven 
van nu, met name door 
duurzaamheid te vergroten op het 
gebied van: energie, klimaat, 
grondstoffen, landbouw/voedsel 
en/of gezondheid. 
 
Het accent ligt op het praktisch 
uitvoerbaar maken en toepassen 
van innovaties. 

 

 Bijdragen aan een slimmer 
Europa door het versterken 
van onderzoeks- en 
innovatiecapaciteit en 
invoering van geavanceerde 
innovaties op het gebied van 
technische, proces-, 
organisatorische en/of 
samenwerkingsinnovatie 

 Bijdragen aan een groener 
Europa door hernieuwbare 
energie en slimme 
energiesystemen 

Zeeland/Brabant/Limburg. 
 

Samenwerking niet verplicht, is afhankelijk 
van het projectvoorstel. 

2021 / Nieuwe openstelling wordt 
eind 2021 verwacht 
 

 
 
 
 

http://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/opzuid
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 welke projecten 
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samenwerking met 

partners 

Samenwerking verplicht 
of niet  

 Periode(s) voor het 
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 subsidieaanvragen 

POP 3 
 
Meer informatie over 
POP3 
 

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

Voor projecten die 
plattelandsontwikkeling 
stimuleren. 
 
Alle subsidieonderwerpen hebben 
relatie met de landbouwsector. De 
belangrijkste accenten voor de 
komende jaren zijn: 

 directe ‘kleine’ investeringen 
die productief en innovatief zijn 
(middelen machines) direct 
t.b.v. de agrariërs zelf (zowel 
water als niet water 
gerelateerd).    

 samenwerkingsverbanden 
tussen agrariërs en 
wetenschap 
(uitrollen/praktijkrijp 
maken/toepassen van 
innovaties) 

 watersysteemaanpassingen 
(KRW-lichamen, met name ten 
behoeve van waterschappen) 

 landbouwroutes 
(infrastructurele werken, met 
name ten behoeve van 
overheden) 

 stikstofmaatregelen 
 

Zeeland 
 

 

Afhankelijk van de maatregel die wordt 
opengesteld. 

2021-04-30 / 2021-07-30 
Openstelling Niet-productieve 
Investeringen Water 2021, 
internationale doelen 
 
 
Openstelling van 30 april 2021 
09:00 uur tot 30 juli 2021 17:00 uur. 
 
De subsidie bedraagt 100% van de 
subsidiabele kosten. De minimale 
subsidie bedraagt 250.000 euro. Het 
subsidieplafond is 2.500.000 euro; dit 
bedrag bestaat volledig uit ELFPO-
middelen (Europees Landbouwfonds 
Plattelandsontwikkeling). 
 
Het POP-programma wordt twee jaar 
verlengd, tot en met 2022. Hier vallen 
ook diverse andere openstellingen 
onder. Zie onze POP3 webpagina 
voor meer informatie over die andere 
soorten openstellingen. 

 

POP3 LEADER 
 
Meer informatie over 
LEADER 
 
LEADER-coördinatoren: 
Anne Schreurs 
Marloes Slaakweg 
Johan Wandel 

Voor projecten die de leefbaarheid 
op het platteland stimuleren. 

Zeeland. 
 

Samenwerking is niet verplicht, maar vergroot 
wel de kansen. 

2021-04-30 / 2022-12-31 
 
Openstelling uitvoering van LEADER-
projecten Midden- en Noord-Zeeland 
en Zeeuws-Vlaanderen. 
 
 
 

http://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/pop-3
https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/pop3-leader-projecten-midden-en-noord-zeeland-en-zeeuws-vlaanderen
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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 

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 de 
grensvisie 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. 

2021 
Indiening het hele jaar door. 
 
Subsidies tot 100%. 

 

http://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/scheldemondfonds

	OVERZICHT EUROPESE SUBSIDIEPROGRAMMA’S VOLGORDE ALFABET (NAAM VAN PROGRAMMA) / MEI 2021

