maart 2021

Weer volop kansen in de nieuwe
subsidieperiode 2021-2027
Het lijkt misschien stil wat Europees subsidienieuws
betreft, maar vergis u niet: ook in deze coronatijd en ook
in de overgang naar de nieuwe Europese
subsidieperiode 2021-2027 is er genoeg te doen op het
vlak van nieuwe projecten ontwikkelen en het aanvragen
van subsidie daarvoor. Juist nu kunt u zich
voorbereiden, al dan niet geholpen door onze Europaspecialisten, op het indienen van een subsidieaanvraag.

Interreg Vlaanderen-Nederland: nieuwe
openstelling tweede helft 2021

Voor het subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland is er weer een
openstelling op komst, naar verwachting in september 2021. Heeft u een projectidee
waarbij u samen wilt werken met minstens één Vlaamse en één Nederlandse partner,
dan is het nu de uitgelezen tijd om uw idee uit te werken en gereed te maken voor een
subsidieaanvraag.
Maar laten we eerst even onze nieuwe projectadviseur voor Interreg
Vlaanderen-Nederland aan u voorstellen: Josine Verbrugge. Zij is per 1
februari jl. Corine Fontijn opgevolgd, die nu voor onze provincie
werkzaam is als lobbyist in Den Haag.
Josine adviseert, samen met collega Arnoud Guikema, over
subsidiemogelijkheden van het programma en bij de uitvoering van door
Interreg Vlaanderen-Nederland gesubsidieerde projecten.
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Het programma Interreg Vlaanderen-Nederland biedt financiële steun voor
grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten op het gebied van technologische innovatie,
energie-efficiency, milieubescherming en grensoverschrijdende arbeidsmarkt.

Het toekomstige Interreg Vlaanderen-Nederland
programma: alvast een tipje van de sluier
Op 9 december 2020 heeft Interreg Vlaanderen-Nederland
een ‘95% concept’ van het toekomstige programma
vastgesteld. Voor het eerst kunnen we nu de grote lijnen
publiceren van het soort grensoverschrijdende projecten
dat we tussen 2021 en 2027 hopen te kunnen subsidiëren.
Iedere zeven jaar geeft de Europese Unie regio’s de mogelijkheid om voor te stellen hoe zij
EU-subsidiegelden willen inzetten. Zo hebben ook de Interreg Vlaanderen-Nederland
partners zich de afgelopen maanden beraamd op hun prioriteiten. Welke uitdagingen staan
centraal voor de komende zeven jaar, waar dienen we grensoverschrijdende samenwerking
vooral op te focussen?
Op de webpagina van Interreg Vlaanderen-Nederland vindt u daar alle informatie over.

Voor wie is dit subsidieprogramma met name bedoeld?
Interreg Vlaanderen-Nederland is niet alleen interessant voor het MKB maar ook voor
kennis- en onderwijsinstellingen, overheden, natuur- en milieuorganisaties,
verenigingen en stichtingen.

Contact
Heeft u vragen? Aarzelt u niet om contact op te nemen met Josine, of met collega Arnoud
Guikema, die samen het Interreg Vlaanderen-Nederland loket bemannen binnen ons
Europateam.

Josine Verbrugge
jjm.verbrugge@zeeland.nl
josine.verbrugge@grensregio.eu
+31 6 5275 6230
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Aansluiten bij lopend project ConnectSME?
Het project ConnectSME wil KMO's (de
Belgische MKB’s) en MKB's helpen bij het
ontwikkelen van duurzame, technologische
innovaties. U kunt daar nog steeds bij
aansluiten als u uw technische innovatie in een
proeftuin wilt testen.
In Vlaanderen en Zuid-Nederland staan proeftuinen ter beschikking. De bedrijven worden via
vouchers ondersteund met advies en meer. Er wordt ruimte beschikbaar gesteld voor
ontwikkeling en demonstratie, met de focus op de eindgebruiker.
U leest er alles over op de webpagina van ConnectSME (EnergyVille).

Het nieuwe OPZuid-programma 2021-2027

Het nieuwe OPZuid-programma 2021-2027 is bijna klaar. In januari jl. heeft de
openbare consultatie plaatsgevonden en nu worden de laatste puntjes op de i gezet
voor het programma goedgekeurd kan worden door de Europese Commissie.
We verwachten dat de eerste openstelling in het vierde kwartaal van 2021 of het eerste
kwartaal van 2022 een feit zal zijn. Als leidraad voor dit OPZuid-programma is de Regionale
Innovatie Strategie ontwikkeld (RIS3-Zuid-Nederland-2021-2027).
Van belang is dat we uitgaan van:





Transities: energie, klimaat, grondstoffen, landbouw/voedsel en gezondheid
Bredere invulling van het begrip innovatie
Nieuwe vormen van samenwerking
Verbreding doelgroepen

De innovaties dienen vooral om bij te dragen aan de maatschappelijke opgaven (energie,
klimaat, slimme mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit en zichtbaar zeeland), maar natuurlijk dient het
ook economisch plaatje te kloppen.
Zodra de openstellingen zich aandienen zullen wij u informeren via deze nieuwsbrief en via
de webpagina op ons Europaloket.
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Openstelling ‘React EU’: eind maart 2021
Een speciaal programma, React EU, richt zich binnen het bestaande OPZuidprogramma 2014-2020 op versneld herstel uit de Coronacrisis door vergroening,
digitalisering en versterking van de veerkracht.
Dit programma heeft een bijzonder snelle doorlooptijd gehad: eind december 2020 was het
beschikbare bedrag bekend, en eind maart 2021 zal naar verwachting (zodra de Europese
Commissie haar goedkeuring verleend heeft) de regeling opengaan.
We werken met het principe ‘first come, first serve’ (wie het eerst komt, die het eerst maalt).
Omdat al zoveel partijen gereageerd hebben na de eerste persberichten, verwachten we dat
er veel aanvragen ingediend gaan worden.
Er zal waarschijnlijk sprake zijn van een korte looptijd, zonder uitstelmogelijkheid. We
verwachten dat met name die plannen die de idee-fase al ontgroeid zijn, hier gebruik van
kunnen maken.
Mooi is dat de nieuwe RIS Zuid-Nederland 2021-2027 leidraad is voor het React EU
programma. Op 3 maart is er een webinar geweest over o.a. React EU:
https://www.stimulus.nl/online-bijeenkomst-samen-bouwen-aan-de-toekomst-van-zuidnederland/

Contact
Heeft u vragen over OPZuid of over de React EU openstelling, neemt u dan contact op met
Chantal de Schepper of Arendo Schipper.

Chantal de Schepper
lfe.de.schepper@zeeland.nl
+31 6 2249 7258

Arendo Schipper
a.schipper@zeeland.nl
+31 6 2890 4166
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Nieuwe openstelling LEADER (leefbaarheid
platteland): mei 2021
In mei 2021 zal er weer een openstelling voor LEADER van start gaan. U kunt zich nu
alvast voorbereiden en wij helpen u daar graag bij.
Heeft u een idee dat aansluit bij één of meer thema’s uit de Lokale Ontwikkelingsstrategie
(LOS) neemt u dan contact op met onze LEADER-collega’s. Zij kunnen u informeren over de
regeling en alvast een oriënterend intakegesprek met u inplannen.
Wat het LEADER-programma precies inhoudt en voor wie het bestemd is (thema’s uit de
Lokale Ontwikkelingsstrategie), kunt u lezen op onze LEADER webpagina.
Van links naar rechts:
Anne Schreurs
+31 6 2572 6519 / a.schreurs@zeeland.nl
Johan Wandel
+31 6 2890 4059 / jk.wandel@zeeland.nl
Marloes Slaakweg
+31 6 2112 4807 / m.slaakweg@zeeland.nl

VERLENGING POP3: 562 miljoen euro

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 wordt met twee jaar verlengd. Er komt
562 miljoen euro beschikbaar (landelijk) voor deze verlenging, die geldt totdat de
nieuwe GLB-periode (Gemeenschappelijk LandbouwBeleid) ingaat in 2023. Er komt
ook een budget beschikbaar voor de landbouw vanuit het Europese Herstelfonds.
In deze verlengingsperiode POP3+ komt de focus onder meer te liggen op de thema’s
klimaat, biodiversiteit en kringlooplandbouw (inclusief stikstof).
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In totaal is er voor het POP3+ in 2021 en 2022 circa 562 miljoen euro beschikbaar, waarvan
342 miljoen euro afkomstig is uit Brussel. De resterende 220 miljoen euro is afkomstig van
Provincies, waterschappen en het Rijk.
Openstellingen
De POP3+ middelen komen beschikbaar via de gebruikelijke openstellingen. De Provincies
hebben al diverse regelingen in voorbereiding die vanaf 30 april 2021 worden opengesteld.
Daarnaast zal het Rijk zorgen voor openstellingen voor onder meer de brede
weersverzekering, de GLB-pilots, en enkele knelsectoren. Nader informatie hierover is te
vinden via de subsidieloketten op de website van de provincies en de RVO.
Herstelfonds Landbouw voor Coronacrisis
Landbouwbedrijven zijn geraakt door de uitbraak van het coronavirus COVID-19. Om hen te
ondersteunen heeft de Europese Commissie een deel van het Europees Herstelfonds
vrijgemaakt voor de landbouw.
Landelijke openstelling herstelmiddelen
Het geld vanuit het herstelfonds komt beschikbaar via een tweetal regelingen:
Investeringsregeling Groen-economisch herstel en de Samenwerkingsregeling Groeneconomisch herstel. Een werkgroep onder leiding van het ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit gaat de komende maanden de regelingen uitwerken. Vanaf de tweede
helft van 2021 zullen deze via het ministerie van LNV worden opengesteld.
We houden u op de hoogte!

Scheldemondfonds: kleinschalige projecten
over de grens
De provincies Oost-Vlaanderen, WestVlaanderen en Zeeland werken samen in
de Euregio Scheldemond. Hiervoor is
de Scheldemondraad in het leven geroepen.
Deze raad heeft ook een budget waarmee ze
kleinschalige samenwerkingsprojecten
tussen Zeeland en de deelnemende Vlaamse
Provincies kunnen cofinancieren.
Er zit nog geld in de pot, dus als u een project wilt ontwikkelen waarbij u samenwerkt met
een Vlaamse partij, dan bestaat de kans dat u daar aanspraak op kunt maken.

Wie kan subsidie aanvragen?

De hoofdaanvrager en projectleider is meestal een overheid, zoals bij voorbeeld een
gemeente. Maar ook een niet-overheid kan een project indienen, als deze indienende partij
maar een publieke status heeft (zoals een stichting).
De partners mogen ook private partijen zijn. Er is altijd tenminste één (Oost- of West-)
Vlaamse en één Zeeuwse organisatie betrokken.
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Waarvoor is de subsidie?

Het fonds is beschikbaar voor projecten op alle gebieden zoals economie, mobiliteit, cultuur,
infrastructuur, onderwijs, wonen en werken. Projecten die te kleinschalig zijn voor Europa of
niet kunnen worden ondersteund vanwege Europese regels, kunnen wel een aanvraag
indienen bij het Scheldemondfonds.

Wat wordt gesubsidieerd?

Elk jaar is 75.000 euro beschikbaar vanuit het Scheldemondfonds. Het fonds kan projecten
financieren tot 100 procent. Interne kosten zoals loonkosten en reiskosten zijn niet altijd
subsidiabel.
Lees meer over het Scheldemondfonds op ons Europaloket.
Heeft u vragen, aarzelt u niet om contact op te nemen met Manon Klein Hesseling:
+32 9 2678706 / +31 6 50419127 / m.klein_hesseling@zeeland.nl, of neem alvast een kijkje
op de website van Euregio Scheldemond.

LIFE: huidige call sluit op 31 maart 2021
LIFE is de Europese subsidie die bijdraagt aan de Europese klimaat- en milieudoelstellingen.
LIFE bestaat sinds 1992. Het budget omvat € 5.4 miljard. Op dit moment staat er een call open
voor NGO’s (Niet-Gouvernementele Organisaties), de zogenaamde NGO4GREEN DEAL.
Er is 12 miljoen euro beschikbaar.

Waar dient deze NGO4GREEN DEAL subsidie voor?

Binnen deze call worden activiteiten gesubsidieerd die bijdragen aan het vergroten van
draagvlak voor de Europese Green Deal in Nederland en het bijdragen aan de praktische
realisatie van projecten die binnen deze Europese Green Deal passen.
Denk bij voorbeeld aan informatiecampagnes, het geven van advies, het opzetten van
samenwerking met andere organisaties of het uitwerken van aanbevelingen. Ook algemene
activiteiten zoals het geven van trainingen en kennisverspreiding vallen binnen de kaders
van deze openstelling.

LIFE in de komende periode

Op EU niveau wordt momenteel gesproken over de invulling van het eerste meerjarig werkprogramma
voor de periode 2021-2024. Daarin worden de kaders voor de komende openstellingen vastgelegd.

Heeft u vragen? Arnoud Guikema vertelt u graag meer over de
mogelijkheden van LIFE.
Arnoud Guikema
+31 118 631440 / +31 6 81367316
aop.guikema@zeeland.nl
Meer informatie leest u op de LIFE webpagina 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

pag. 8 van 10

Straits Committee: veelbelovende
samenwerking kustgebieden aan het Kanaal
Het Straits Committee, een initiatief om samenwerking tussen het Engelse graafschap
Kent en Franse, Belgische en Nederlandse kustregio’s aan het Kanaal te versterken,
viert zijn eerste verjaardag. In het jaar waarin het Verenigd Koninkrijk uit de Europese
Unie stapte, hebben deze regio’s hun krachten gebundeld om toch onderling kennis te
blijven uitwisselen, zaken te blijven doen en elkaars economie te blijven stimuleren.
Sinds de officiële start van het Straits Committee (SC) in het Franse Arras vorig jaar, hebben
de leden gezamenlijk een ‘Integrale Visie en Strategie voor het SC’ opgesteld. Daarin
worden de doelstellingen op korte, middellange en lange termijn uiteengezet die met name
betrekking hebben op:




economische ontwikkeling en versoepeling van het handelsverkeer binnen de
kustgebieden
klimaatverandering en duurzame groei
ondersteuning van de jeugd op het gebied van onderwijs, onderlinge culturele
uitwisseling en de arbeidsmarkt
Namens onze Provincie Zeeland heeft gedeputeerde Anita
Pijpelink zitting in het Straits Committee.

Gedeputeerde Anita Pijpelink
(foto van Mechteld Jansen)

Meer informatie over het Straits Committee, de doelstellingen en hoe de deelnemende
kustprovincies deze doelen gezamenlijk willen bereiken, vindt u op onze webpagina over het
Interreg 2 Zeeën-programma en het Straits Committee op ons
Europaloket.
Als u meer wilt weten kunt u ook contact opnemen met Wieteke
Wolterbeek, de Zeeuwse facilitator voor het programma Interreg 2
Zeeën. Zij vertelt u graag meer over het Straits Committee.
+31 6 21124891
w.wolterbeek@zeeland.nl / w.wolterbeek@interreg2seas.eu
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Hoe ervaart u de Brexit?

Voor zijn stageopdracht met als onderwerp ‘Zeeland na de Brexit’ gaat onze stagiair
Joël Audenaerde Zeeuwse ondernemers en organisaties interviewen, om helder in
kaart te brengen wat zij zien als belangrijke knelpunten en kansen na de Brexit. Doet u
mee met dit onderzoek?

Zeeland na de Brexit: doe mee aan het onderzoek

Het Europateam nodigt Zeeuwse organisaties uit om zowel hun positieve als negatieve
ervaringen te delen als gevolg van de Brexit na de ingang van het nieuwe akkoord met het
Verenigd Koninkrijk op 1 januari 2021.
Op deze manier wil de Provincie inventariseren hoe organisaties omgaan met de nieuwe
uitdagingen die zijn ontstaan en via welke kanalen zij zich hebben ingelicht en voorbereid.
Daarnaast wil de Provincie in kaart brengen op welke manieren organisaties hun
toekomstige (handels)relaties met het Verenigd Koninkrijk denken te kunnen voortzetten.
Graag gaan we hierover in gesprek met u om de huidige problemen, maar ook de kansen
voor u en de Provincie Zeeland helder voor ogen te krijgen. Zodat we er gezamenlijk iets
mee kunnen doen.
Wilt u meewerken aan dit onderzoek?
Neemt u dan contact op met Joël
Audenaerde:
j.audenaerde@zeelandnet.nl
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Veel informatie op website van RVO
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft altijd het laatste nieuws voor u, ook
voor wat betreft subsidiemogelijkheden.
U kunt zich via de RVO-website abonneren op hun nieuwsbrief (deze is van begin maart 2021).

Over de Nieuwsbrief Europaloket Zeeland
Wij sturen u deze Nieuwsbrief 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 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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