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Samenvatting stakeholderbijeenkomst 

EFRO Oost Nederland 2021-2027 
 

Datum bijeenkomst  : 4 februari 2020 

Locatie       : Green meeting center Arnhem 
 

 

Dinsdag 4 februari hebben de provincies Gelderland en Overijssel, daarin ondersteund door ERAC, 

een eerste stakeholderbijeenkomst georganiseerd om input te verkrijgen voor het nieuwe 

Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2021-2027. Met tachtig deelnemers is de levendige 

bijeenkomst goed bezocht. De dag omvatte zowel een plenair deel alsook drie workshops waarin de 

gelegenheid is gegeven om input te geven op drie onderwerpen: 

• Valorisatie 

• Clustervorming 

• Energietransitie en Klimaat 

 

Aan de deelnemers is de gedachte voorgelegd het huidige Operationeel Programma (OP) te 

actualiseren. De acties die ondersteund worden middels het huidige OP passen nog goed bij de 

geactualiseerde RIS3. De focus die de geactualiseerde RIS3 heeft en de benoemde crossovers krijgen 

veel herkenning van de deelnemers. Actualisering van het OP met inhoudelijke focus op valorisatie, 

clustervorming en energietransitie heeft volop steun gekregen uit het veld. Een specifieke blijk 

hiervan blijkt ook uit de gedeelde opinie op de vraag naar welke projecten EFRO-financiering moet 

gaan wanneer er 25% minder budget is. Antwoord hierop was dat het programma inhoudelijk 

gecontinueerd moet worden, maar dan met minder bereik. 

 

Uit de input uit de workshops destilleren we de volgende aandachtspunten bij actualisering van het 

OP: 

 

Vanuit de workshops Valorisatie is de oproep gekomen na te denken over: 

• Uitbreiden van de scope van het programma naar TRL 9, bijvoorbeeld in de vorm van 

toeleiding tot (risico-) kapitaal; 

• De rol van maatschappelijke organisaties in de acceptatie van innovaties (quadrupel helix); 

• Andere dimensies dan TRL bij het bepalen of innovatie ondersteund moet worden. Hierbij 

kan gedacht worden aan SRL (societal readiness level) of ELS (Ethical, Legal en Social); 

• Het belang van meerdere schakels in de keten, fasering van keteninnovatie en bijbehorende 

flexibiliteit in partnerschap. 
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Vanuit de workshops Clustervorming is de oproep gekomen na te denken over: 

• Complementariteit aan huidige clusters. Dit kan bijvoorbeeld door te richten een 

overkoepelende structuur of ketenbenadering; 

• Toegevoegde waarde EFRO-financiering voor clustervorming ten opzichte van bestaande 

financieringsinstrumenten; 

• Inzet op delen faciliteiten naast het bij elkaar brengen van partijen in de keten; 

• Verbinden van clustervorming aan de toeleiding naar (risico-) kapitaal. 

 

Vanuit de workshop Energietransitie & Klimaat is de oproep gekomen na te denken over: 

• Programma breder trekken dan alleen koolstofarm; 

• Inzetten op een sterkere koppeling van het OP aan realisatie van de regionale 

energiestrategieën (RES’en); 

• Een zo ruim mogelijke definitie van innovatie te hanteren met mogelijkheden voor slimme 

uitrol. 

 

Hiernaast riepen aanwezigen op na te denken over de volgende punten op het gebied van uitvoering: 

• Toegankelijkheid van programma voor alle partijen in quadrupel helix (in onderlinge 

samenwerking); 

• Aantrekkelijkheid van programma voor MKB in minimumeisen en administratieve lasten; 

• Duidelijke definities en positionering in het landschap van instrumenten. 

 

 

 


