
Programma EFRO Oost 2021-2027



Doelstellingen EFRO 

EFRO: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

 Versterken regionale concurrentiekracht en vergroten werkgelegenheid, door

- mkb’ers laten innoveren en digitaliseren

- een groenere, koolstofarme en circulaire economie

 Dus: een slimmer Europa en een groener Europa



EFRO Oost-Nederland 2021 - 2027 

 Met slimme en groene investeringen de regionale economie versterken, door:

 het stimuleren van innovatie in het mkb 

 het stimuleren van de samenwerking van mkb’ers onderling, met grote 

bedrijven en met kennisinstellingen 

 EFRO is dus een innovatieprogramma én een samenwerkingsprogramma



Totaal € 126.000.000

EU € 82.000.000

Rijkscofinanciering € 23.000.000

Provincie Gelderland € 14.000.000

Provincie Overijssel €   7.000.000

Budgetten
Ongeveer € 126 miljoen beschikbaar
(bedragen afgerond en inclusief uitvoeringskosten)



Programmagebied EFRO Oost

 Provincies Overijssel en Gelderland

 Samenwerking buiten de provincies mogelijk

 Bijdragen aan versterking regionale economie 

Oost-Nederland



Opzet EFRO Oost 2021 – 2027

 Het programma heeft twee prioriteiten met elk twee actielijnen

 De twee prioriteiten sluiten aan bij de doelstelling: 

een slimmer Europa en een groener Europa

Smarter Europe                    Greener Europe

Connected Europe           Social Europe             Europe  closer to citizens



Prioriteiten
 Prioriteit 1:

Een slimmer Oost-Nederland door het bevorderen van innovatie in het mkb

- thema’s: Regionale Innovatie Strategie (RIS) breed

 Prioriteit 2:

Een groener Oost-Nederland door het bevorderen van slimme oplossingen 

in de energietransitie

- bevorderen van hernieuwbare energiebronnen 

- ontwikkelen van slimme energiesystemen en netwerken 



RIS breed ? 
 Regionale Innovatie Strategie = voorwaarde voor EU-bijdrage aan EFRO

 Inhoudelijke onderlegger voor het EFRO programma, gepubliceerd maart 2020

 Wat is de kracht van de regio en waar liggen kansen ?

 Sectoren: health, tech, materials, clean, food 

 2021 – 2027 programma: nadruk cross-overs

 Onze speerpunten:

- prevention & medtech (food, health, tech)

- sustainability & foodtech (food, tech, materials)

- manufacturing & materialtech (materials, tech, clean)



Transities, sectoren en cross-overs



Actielijnen

1. Marktgerichte innovatie door samenwerking van het mkb met elkaar, 

met het grootbedrijf of met kennisinstellingen

2. Demonstratieprojecten



Prioriteiten en actielijnen
Prioriteit 1: 

slimmer
Prioriteit 2: 

groener

Actielijn 1 Marktgerichte innovaties
RIS breed / cross-overs

Marktgerichte innovaties
hernieuwbare energiebronnen –

slimme energiesystemen

Actielijn 2
Demonstratieprojecten
RIS breed / cross-overs

Demonstratieprojecten
hernieuwbare energiebronnen –

slimme energiesystemen

Budget 2/3 1/3



Financieringsinstrumenten

 10% van het budget wordt weggezet via zgn. financieringsinstrumenten.

Geld voor revolverende fondsen voor leningen aan individuele MKB’ers 

in Oost-Nederland.



Prioriteiten en actielijnen
Prioriteit 1: 

slimmer
Prioriteit 2: 

groener

Actielijn 1 Marktgerichte innovaties
RIS breed / cross-overs

Marktgerichte innovaties
hernieuwbare energiebronnen –

slimme energiesystemen

Actielijn 2
Demonstratieprojecten
RIS breed / cross-overs

Demonstratieprojecten
hernieuwbare energiebronnen –

slimme energiesystemen

Budget 2/3 1/3



Planning openstelling 
Prioriteit 1: 

slimmer
Prioriteit 2: 

groener

Actielijn 1
Marktgerichte innovaties
RIS breed / cross-overs

€ 10 miljoen

Marktgerichte innovaties
hernieuwbare energiebronnen –

slimme energiesystemen
€ 5 miljoen

Actielijn 2
Demonstratieprojecten
RIS breed / cross-overs

Demonstratieprojecten
hernieuwbare energiebronnen –

slimme energiesystemen

Budget 2/3 1/3

Openstelling 15 september 2022

Openstelling eind 2022 / begin 2023



Openstelling 15 september
 Marktgerichte innovaties: RIS breed / cross-overs

 Marktgerichte innovaties: hernieuwbare energiebronnen 

of slimme energiesystemen

 Combinatie van industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling

– valorisatie van kennis

 Product- en procesinnovatie: vanaf TRL niveau 4

 Subsidiepercentage: max. 40%, mkb max. 50%

 Samenwerking: 3 of meer onafhankelijke partijen, minimaal 1 mkb

 Omvang subsidie: € 350.000 – € 750.000



Planning openstellingen

 2023 – 2027

Regelmatig openstellingen voor actielijn 1 en actielijn 2

 Najaar 2023

Financieringsinstrumenten: voor revolverende fondsen waaruit leningen worden 

verstrekt aan innovatieve mkb’ers in Oost-Nederland  

 Voor 2022: openstelling 15 september 

 Jaren daarna nog flexibel – zowel in soorten calls als in budget per openstelling



Verschillen met vorige programma

 Minder budget: budget € 166 (2014-2020), € 126 miljoen (2021-2027)

 > € 250 miljoen aan innovatieve projecten

 Meer nadruk op hogere TRL’s / meer demonstratieprojecten 

 Geen clusternetwerk projecten

 Energieprojecten was ‘koolstofarm’ (2014-2020) is nu specifieker gedefinieerd 

als: ‘hernieuwbare energiebronnen en slimme energiesystemen’ (2021-2027)

 Administratieve lastenverlichting



Voorbeelden lastenverlichting

 Verplicht vast uurtarief: € 55 

(met uitzondering van IKS voor kennisinstellingen)

 Geen bonnetjes meer onder de 250 euro maar een opslag van 1% 

op alle kosten derden



Aanvraagprocedure

 Openstelling EFRO Oost: 15 september 2022

 First come, first serve 

 Volgende openstellingen wellicht andere vorm, bv. een tender 

 Indienen bij elektronisch loket – EFRO webportaal

 Alle verplichte documenten binnenkort op www.efro-oost.eu

 Gebruik het projectideeformulier!

http://www.efro-oost.eu/


Selectie
 Externe deskundigencommissie – komt regelmatig bijeen

 Project moet minimumscore halen (70 punten)

 Drempelscores 

 5 beoordelingscriteria:

- bijdrage aan doelstellingen EFRO Oost

- innovatie

- economisch- en financieel perspectief

- kwaliteit voorstel

- duurzame ontwikkeling en maatschappelijke impact



Planning komende periode

 Projectidee ? Gebruik het projectideeformulier

 Aanvraagdocumenten binnenkort op onze website

 Aanvragen vanaf 15 september 

 NB: is openstelling geen deadline

 Eind 2022 deskundigencommissie 

 Voorbehoud verschillende goedkeuringen… 

 Info op www.efro-oost.eu

http://www.efro-oost.eu/


Programma EFRO Oost 2021-2027

De Deskundigencommissie



Voorstellen
 Gerard van Gorkum

 Voorzitter deskundigencommissie  OP-Oost 2014-2020

 Voorzitter deskundigencommissie EFRO-Oost 2021-2027

 Oud directeur Afvalenergiecentrale ARN BV 

(diverse bestuursfuncties o.a. gericht op innovatie en 

duurzaamheid)



Deskundigencommissie
 Samengesteld uit ervaren, deskundige en betrokken 

mensen afkomstig uit bedrijfsleven en onderwijs

 Kennis op het gebied van de doelstellingen van het 

programma

 Leden hebben zitting op basis van persoonlijke titel

 Onafhankelijke commissie die aan de beheerautoriteit 

advies uitbrengt

 Deskundige ambtelijke ondersteuning



Deskundigencommissie (vervolg)
 De werkwijze van de commissie is vastgelegd, 

 Elk voorstel wordt door minimaal 3-4 leden bekeken

 Elk lid beoordeeld de toegewezen project afzonderlijk

 In de vergadering worden de projecten plenair besproken

 Het advies wordt door de vergadering vastgesteld

 Punten worden per criterium toegekend, schaal 0-10 



Cijfers (OP-Oost 2014-2020)
 Vergaderingen  42

 Beoordeelde projecten  ca. 700

 Positief advies  ca. 45%

 Her-indiening  ca 15% van totaal beoordeelde aanvragen

 Geen invuloefening

 Goed kijken naar strekking van de afwijzingsgronden

 Beter meer tijd in goede aanvraag, zorgvuldigheid en 

overleg met Beheer Autoriteit (BA)



Leerervaringen 1
 Vaak teveel en wollige teksten, herhaling, weinig concreet 

en onderscheidend
 Aanbeveling door commissie aan BA voor uniform format en maximaal 

aantal pagina’s

 Vaak wordt stelling genomen, maar mist de onderbouwing
 Waarom is het innovatief

 Laat zien dat je de markt kent, is er een launching customer, wie zijn je 

concurrenten

 Waaruit blijkt dat het technisch haalbaar is

 Wat er niet staat kan ook niet mee beoordeeld worden



Leerervaringen 2
 De businesscase is een showstopper, moet door de 

ondernemer zelf geschreven worden
 Kijken niet als een bank, maar cijfers moeten wel onderbouwd zijn en kloppen

 Financieel en economisch perspectief van het project wordt beoordeeld

 Waar zijn aannames en verwachtingen op gebaseerd. 

(in 2023 hebben 3% van de markt!?)

 Kijk ook vanuit klantperspectief (vraag gestuurd)



Leerervaringen 3
 Duurzaamheid wordt vaak als sluitstuk in het projectplan 

behandeld
 Onderbouwing (cijfers) vaak kort door de bocht (1+1=3)

 Opsomming van aannames/algemeenheden

 Wat is de maatschappelijke impact van de ontwikkeling? 

 Betrouwbare LCA ontbreekt meestal

 Samenstelling consortium
 Complementair, relevant

 Evenwichtig

 Concreetheid Loi’s en launching customer (vraag gestuurd)



De nieuwe website  www.efro-oost.eu

Ga naar www.efro-oost.eu

http://www.efro-oost.eu/
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