
Stakeholderbijeenkomst
OP Oost 2021-2027





 13.15u Opening: op naar een nieuwe periode
 13.30u Plenaire toelichting OP Oost 2021-2027
 14.00u Workshops, ronde 1
 14.45u Pauze
 15.00u Workshops, ronde 2
 15.45u Workshops, ronde 3
 16.30u Plenaire afsluiting
 17.00u Netwerkmogelijkheid



 RIS3 als onderlegger voor het OP.

 Provincie heeft ERAC gevraagd ondersteuning te bieden bij het 
opstellen van het OP 2021-2027.



 Definitief kader vanuit ’Europa’ nog niet bekend.
(voorstellen mei 2018, nu in afwachting van MFK ‘on hold’)

 EFRO is één van de regionale fondsen – focus innovatie in het mkb.

 RIS3 als randvoorwaarde voor EFRO  huidige RIS3 geactualiseerd

 Volgende stap: opstellen Operationeel Programma (OP)
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Actualisering Regionale innovatiestrategie (RIS3)
2014-2020 2021 - 2027



Actualisering Operationeel Programma (OP)
2014-2020 2021 - 2027



 Wat is EFRO?
▪ Vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling stelt de Europese 

Commissie aan elke regio (in dit geval Oost-Nederland) financiering 
beschikbaar om projecten te financieren die de regionale ontwikkeling 
bevorderen. Europa geeft dwingende kaders. De regio’s kunnen daarbinnen 
zelf nader bepalen aan welke soort projecten Europese financiering 
beschikbaar wordt gesteld. 

 Wat is het OP?
▪ Het Operationeel Programma geeft kaders aan op inhoud, thema’s en 

beoogde maatregelen. Deze kaders worden te zijner tijd uitgewerkt tot 
subsidieregels. Het OP is dus niet gelijk aan deze subsidieregels.



Kaders uit Europa

 Landenspecifieke aanbevelingen van EC aan Nederland op macro-
economisch gebied:
 O&I investeringsintensiteit ondanks stijging nog achter op nationaal streefcijfer 

van 2,5%;
 Productiviteit van de Nederlandse economie sterk afhankelijk van mate van 

innovatie;
 Om innovatievermogen te versterken legt de EC nadruk op:

▪ Onderzoek & ontwikkeling, met name in de particuliere sector;
▪ Hernieuwbare energie en energie-efficiëntie;
▪ Levenlang leren en (digitale) vaardigheden.



Kaders binnen lidstaat Nederland

 EFRO op Europees niveau biedt vijf prioriteiten. De instructie van 
Europa aan Nederland is te kiezen voor één prioriteit: Een slimmer 
Europa – innovatieve en slimme industriële transformatie.

 Ministerie EZK volgt deze instructie als koepel voor alle 
Nederlandse EFRO-programma’s (vier landsdelen).



Kaders binnen Oost-Nederland

 Gedurende de huidige programmaperiode zijn enkele evaluaties 
uitgevoerd:

▪ Evaluatie uitvoering programma (SIRA);
▪ Evaluatie prioriteit 1 innovatie (RUG);
▪ Evaluatie prioriteit 2 energietransitie (MA zelf – CvT);
▪ (Validatie) Evaluatie prioriteit 2 energietransitie (RUG).



Kaders binnen Oost-Nederland

 OP Oost bouwt voor op:
▪ RIS3
▪ Coalitieakkoorden
▪ Context zoals regionale innovatie-agenda’s (triple helix), RES’en

 Vanuit RIS3 zet het OP in op drie crossovers:
▪ prevention & medtech
▪ sustainability & foodtech
▪ industry & materialtech



Kaders binnen Oost-Nederland

 OP sluit aan op regionale beleidsdoelstellingen / kaders:

Primair op economisch vlak:
 Regionale Innovatie Strategie Oost-Nederland
 Coalitieakkoorden
 Innovatie-agenda’s triple helix

Secundair, daarbinnen, voor energiethema:
 Green Deal
 Klimaatakkoord
 Regionale energiestrategieën



 De landenspecifieke aanbeveling voor Nederland is weinig 
veranderd ten opzichte van 2014-2020.

 De doelstellingen uit het huidige OP sluiten goed aan op de actuele 
Europese en landelijke kaders voor de nieuwe programmaperiode.

 De uitdagingen en kansen geïdentificeerd in de RIS3 borduren 
hoofdzakelijk voort op 2014-2020.



 Binnen ‘slimmer Europa’ lijken voor Oost-Nederland de drie 
specifieke thema’s uit het OP 2014-2020 nog steeds actueel:

▪ Valorisatie
▪ Clustervorming
▪ Energietransitie & klimaat

 Het huidige OP lijkt daarom nog steeds relevant – daarmee 
geschikt uitgangspunt voor het nieuwe OP.

 We baseren het nieuwe OP op actualisering van het huidige OP. 



 Valorisatie
 Robert Smeets
 Vincent Ketelaars

 Clustervorming
 Johan Janssen
 Anne Sampson

 Energietransitie & klimaat
 Willem Jaspers
 Ajsela Mehinagic



Rode draad voor de workshops:

 Het OP ondersteunt wat de regio wil.

Centrale vraag telkens:

 Waar kan het OP van de grootste betekenis zijn?
(met oog op schaarse middelen)







 Voorbeelden richtingen van projecten – gebaseerd op 2014-2020
 Algemene validering van nieuwe technologieën;
 Ontwerpen van nieuwe producten, procedés of diensten;
 Ontwikkeling prototypes;
 Testen van producten, procedés in proeftuinen;
 Vergroten mogelijkheden tot benutting van shared facilities;
 Business cases opstellen;
 Exploiteren van demonstratie-/ testomgevingen.





 Introductie

 Ervaringen huidige programmaperiode

 Uitdagingen

 Gespreksonderwerpen



 De regio wil excellente projecten ondersteunen die regionale 
impact hebben en bijdragen aan de volgende doelstellingen:

 Versterken onderzoeks- en innovatiecapaciteit in Oost-Nederland;

 Marktintroductie van geavanceerde technieken op cross-overs uit de RIS3:
▪ Prevention & medtech;
▪ Sustainability & foodtech;
▪ Industry & materialtech.

Deze cross-overs grijpen (ook) aan op energie & klimaat.



 Het programmabureau is tevreden over valorisatie in het huidige 
programma:
 Er komen voldoende passende en goede projecten binnen;
 Grote diversiteit aan projecten.

 Rol van kennisinstellingen in samenwerkingsprojecten met MKB is 
belangrijk. 

 Het programmabureau constateert dat projecten mét kennis-
instellingen vaker volledig worden uitgevoerd dan projecten waarin 
alleen het MKB betrokken is.



 Geïdentificeerd in evaluaties en RIS3: 
 Te weinig investeringen in onderzoeks- en innovatiecapaciteit
 Innovaties van kennisinstellingen sluiten niet goed aan op het huidige 

producten- en dienstenaanbod van het MKB
 Het gevestigde bedrijfsleven in Oost-Nederland ervaart belemmeringen bij het 

oppakken van innovaties met betrekking tot maatschappelijke transities
 Het MKB in Oost-Nederland loopt aan tegen de grote (financiële) risico’s in 

ontwikkel- en testfasen



 Welke projecten moeten er in het OP kunnen?

 Welke succesfactoren voor projecten zouden minimumeis voor 
selectie moeten zijn (excellentie)?

 Stel dat er 25% minder budget beschikbaar komt. Wat dan?
 Hetzelfde doen op inhoud, met minder bereik?
 Zelfde strekking op inhoud, met minimumeisen / kwaliteitslat omhoog?
 Meer focus en selectiviteit in inhoud? Bij welke valorisatie-projecten zou dan 

prioriteit moeten liggen?

 Wat zijn aandachtspunten voor de vertaling te zijner tijd naar de 
financieringsvoorwaarden?



 Vanuit RIS3 zet het OP in op drie crossovers:
 prevention & medtech
 sustainability & foodtech
 industry & materialtech





 Introductie

 Ervaringen huidige programmaperiode

 Uitdagingen

 Gespreksonderwerpen



 De regio wil excellente projecten ondersteunen die regionale 
impact hebben en bijdragen aan de volgende doelstellingen:
 Samenwerking ondersteunen die tot doel heeft innovatiepotentieel ten volste 

te benutten;
 Door samenwerking groei en competitiviteit MKB bevorderen.



 Aantal mooie clusterprojecten opgeleverd

 Enkele verbeterpunten:
▪ Relatie met huidige economische, innovatie-infrastructuur niet altijd duidelijk;
▪ Huidig landelijk toetsingskader niet passend voor clustervorming.



Geïdentificeerd in evaluaties en RIS3:

 Inzetten op regio overstijgende clusters.

 Bestaande clusters versterken en verbinden.

 Clusters vraaggestuurd baseren op basis van maatschappelijke 
uitdagingen.

 Definitie van wat een cluster is, is niet altijd even duidelijk.



 Welke projecten moeten er in het OP kunnen?

 Welke succesfactoren voor projecten zouden minimumeis voor 
selectie moeten zijn (excellentie)?

 Stel dat er 25% minder budget beschikbaar komt. Wat dan?
 Hetzelfde doen op inhoud, met minder bereik?
 Zelfde strekking op inhoud, met minimumeisen / kwaliteitslat omhoog?
 Meer focus en selectiviteit in inhoud? Bij welke cluster-projecten zou dan 

prioriteit moeten liggen?

 Wat zijn aandachtspunten voor de vertaling te zijner tijd naar de 
financieringsvoorwaarden?



 Vanuit RIS3 zet het OP in op drie crossovers:
 prevention & medtech
 sustainability & foodtech
 industry & materialtech





 Introductie

 Ervaringen huidige programmaperiode

 Uitdagingen

 Gespreksonderwerpen



 De regio wil excellente projecten ondersteunen die regionale 
impact hebben en bijdragen aan de volgende doelstellingen:
 Bijdragen aan een duurzamer Oost-Nederland;
 Behalen verschillende doelstellingen uit het Klimaatakkoord;
 Energietransitie versnellen;
 Economie Oost-Nederland versterken.



Geïdentificeerd in evaluaties en RIS3:
 Projectenstroom is moeizaam op gang gekomen. Urgentie van het 

probleem mogelijk in begin niet genoeg gedragen.

 Niet goed duidelijk wat innovatie was: nieuw product of nieuwe 
toepassing? Dit moet duidelijk zijn voor potentiële aanvragers.

 Bijdrage aan CO2 reductie vanuit Europese kaders ‘beperkt’ tot 
koolstofarme innovatie, dus niet ‘groen’ in de breedte.

 Veel ‘ander geld’, onder andere in ‘concurrerende’ regelingen.

 In praktijk beperktere rol dan verwacht door gemeenten in 
projecten.



 Inzetten op slimme uitrol technieken om energietransitie te 
versnellen

 Toepassing op beperkte schaal in een concrete praktijksituatie



 Welke projecten moeten er in het OP kunnen?

 Welke succesfactoren voor projecten zouden minimumeis voor 
selectie moeten zijn (excellentie)?

 Stel dat er 25% minder budget beschikbaar komt. Wat dan?
 Hetzelfde doen op inhoud, met minder bereik?
 Zelfde strekking op inhoud, met minimumeisen / kwaliteitslat omhoog?
 Meer focus en selectiviteit in inhoud? Bij welke energie-projecten zou dan 

prioriteit moeten liggen?

 Wat zijn aandachtspunten voor de vertaling te zijner tijd naar de 
financieringsvoorwaarden?



 Vanuit RIS3 zet het OP in op drie crossovers:
 prevention & medtech
 sustainability & foodtech
 industry & materialtech
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 www.op-oost.eu/op-oost/2021-2027.html

 Provincie Gelderland, Marieke Dijkstra

 Provincie Overijssel, Marcia Brouwer

 ERAC

http://www.op-oost.eu/op-oost/2021-2027.html
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