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Inleiding jaarverslag OP Oost 2021

De activiteiten van OP Oost zijn gericht op het stimuleren van een innovatief bedrijfsleven 
door samenwerkingen van het midden- en kleinbedrijf (mkb) met andere ondernemers en 
kennisinstellingen. Door samenwerking en door kennis te delen wordt proces- en product-

ontwikkeling gestimuleerd en komen producten sneller op de markt.

OP Oost subsidieert innovaties die een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en het versterken van de regionale economie. Hiervoor 
is aan het begin van de programmaperiode 169 miljoen beschikbaar gesteld door Europa, het Rijk en de provincies Overijssel en Gelderland. In reactie op de Covid-
pandemie is hier, onder de noemer REACT-EU, door Europa, 41,8 miljoen aan toegevoegd en € 5,9 miljoen Rijkscofinanciering. Hierdoor bedraagt het totale, voor 
subsidie beschikbare budget, 203,8 miljoen. De beschikbare middelen zijn verdeeld over de prioriteiten Economische innovatie en Slimme CO2 reductie. Voor REACT-EU 
is daar de prioriteit ‘Groen en digitaal herstel van de economie’ bij gekomen.



Waar staan we nu?

ION+: aan dit fonds is € 7,5 miljoen van door de EU en de provincie 
Gelderland beschikbaar gestelde middelen toegezegd. Oost NL heeft in-
middels aan 9 bedrijven in totaal 4.9 miljoen toegekend.

In 2021 zijn 26 projecten van start gegaan en 22 projecten afgerond. 
In totaal ondersteunt OP Oost daarmee 968 bedrijven.



Interviews en projectbeschrijvingen

Specerijen uit de regio
Huissen

Binnen het project Next Garden Ingrediëntfarm 
worden in de regio specerijen gekweekt.
Het doel van het project is om voor een tweetal 
specerijen (kurkuma en zwarte peper) na te gaan 
of deze in plaats van in tropische gebieden, hier 
in Nederland te telen zijn. Met innovaties op het 
gebied van klimaatcontrole, omgevingsfactoren 
en Ledverlichting wordt vruchtvorming vervroegd, 
wortelvorming gestimuleerd en de groeicyclus 
verkort. Door de gewassen vers te oogsten is 
geen energie-intensieve droogtechniek benodigd. 
Daarnaast worden door de productieketen lokaal 
op te zetten grote transportafstanden vermeden.

Klik op het icoontje links en lees over het project op
Europa om de hoek

Milieuvriendelijke wegbedekking
Enschede

Met het project Ecofalt 2.0 is een duurzaam alter-
na tief voor asfalt ontwikkeld, en is de toepassing 
bewezen. Ecofalt wordt koud geproduceerd. 
Dat levert bij productie, een vermindering van 
100% in gasverbruik en CO2-uitstoot op. De onder- 
en tussenlaag van Ecofalt bestaat gerecyclede 
grondstoffen. zoals slooppuin.

Klik op het icoontje links en lees over het project op
Europa om de hoek

Hulp voor patiënten met chronische pijn
Nijmegen

Binnen het project Innovatieplatform Chronische 
Pijn wordt een persoonlijke, fysieke en virtuele, 
gezondheidsomgeving tot stand gebracht voor 
patiënten met chronische pijn. Het gaat om ver-
schillende functionaliteiten gericht op 1e-lijnszorg 
met daarbij behorende bewegingstherapieën, 
trainingsmodules en zelfzorg. De patiënt kan via 
het platform ook zelf de zorg en producten kiezen.

Klik op het icoontje links en lees over het project op
Europa om de hoek 

Vraag en aanbod van energie verbinden
Nijmegen

Een gebiedsmanagement-systeem gericht op vraag 
en aanbod van energie dat ontwikkelen de partners 
in het Project Betuwse Energie Samenwerking. 
Het systeem moet werkzaam zijn op vier niveaus: 
huishoudens, wijk- en straat, regio, en landelijk. 
De benodigde tech niek en infrastructuur 
(omvorming, opslag, beheer, data en monitoring) 
worden omgezet in diensten voor zowel zakelijke 
als niet-zakelijke doelgroepen. 

Klik op het icoontje links en lees het interview op de
website

Higtech Voetenlab
Hengelo

Om de zorg en producten voor mensen met aan-
doeningen aan de voeten, enkels, knieën en of  
heupen verbeteren. werken zorggebruiker, zorg-
verlener, zorgonderzoeker en zorginno vator, met 
elkaar samen in het proeftuinproject Hightech 
Voetenlab. De proeftuin zorgt voor de koppeling 
tussen wetenschappelijke onder  bouwing en toe-
passing in de praktijk. Hiermee is het mogelijk om 
de kennis van het bewegings apparaat op te doen. 
Dit kan men vervolgens van wetenschappelijke 
methodes vertalen naar praktische toepassingen 
en productont wikke  ling waardoor een patiënt 
sneller en beter geholpen is.

Klik op het icoontje links en lees het interview op de
website

Robotica ontwikkeling in de zorg
Arnhem

Een robot die helpt om structuur aan te brengen in 
een dagindeling of een robot die helpt bij loop-
revalidatie. Mkb-bedrijven, cliënten, mantelzorgers 
of professionals toetsen in de proeftuin Robotica 
ontwikkeling in de langdurige zorg dit soort toe-
passingen. Het draagt bij aan het inzicht van de 
zorg-eindgebruikers, -organisaties en -verzekeraars 
waardoor de kans op acceptatie voor daad werke-
lijk gebruik van deze producten. Hierdoor kunnen 
bedrijven hun hulpmiddelen ook sneller naar de 
markt brengen. 

Klik op het icoontje links en lees het interview op de
website

https://www.op-oost.nl/proeftuin-robotica
https://www.op-oost.nl/via-bes-project-zet-rivierenland-stap-in-de-energietransitie
https://www.op-oost.nl/het-hightech-voetenlab
https://www.europaomdehoek.nl/projecten/innovatieplatform-chronische-pijn
https://www.europaomdehoek.nl/projecten/nextgarden-ingredient-farm-van-oost-azi-naar-oost-nl
https://www.europaomdehoek.nl/projecten/ecofalt-20-the-future-in-road-construction


Wat is er in 2021 gebeurd?

Het beschikbare budget wordt ingezet over vijf verschillende regelingen: R&D-projecten, R&D-
samenwerkingsprojecten, Grote R&D-samenwerkingsprojecten, Proeftuinen en Cluster en Netwerk-
projecten. In 2021 zijn hier de REACT-EU projecten bijgekomen. Aan alle lopende en vastgestelde 
projecten is in 2021 in totaal 128,4 miljoen uitbetaald.

https://www.europaomdehoek.nl/projecten/?map=&radius=&projectProvince%5B0%5D=Gelderland&projectProvince%5B1%5D=Overijssel&projectProvince%5B2%5D=Gelderland&projectProvince%5B3%5D=Overijssel&projectFund%5B0%5D=REACT-EU&projectFund%5B1%5D=REACT-EU
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