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1 Introductie
Missiegedreven topsectoren- en
innovatiebeleid
Eén januari 2020 ging formeel het Missiegedreven
Topsectoren- en Innovatiebeleid (MTIB) van start.
Dit beleid is geïnspireerd door de 25 missies
geformuleerd door de vakdepartementen voor de
vier maatschappelijke uitdagingen: Energietransitie &
Duurzaamheid; Landbouw, Water & Voedsel;
Gezondheid & Zorg; en Veiligheid. Die zijn door het
voltallige kabinet in april 2019 geaccordeerd. Overheid,
ondernemers, maatschappelijke partners en
wetenschappers worden aan de hand van die missies
uitgedaagd om tezamen baanbrekende oplossingen te
ontwikkelen, implementeren en valoriseren. Zodoende
dragen zij bij aan een toekomstbehendig en krachtig
nationaal en internationaal samenwerkend en vooral
ook concurrerend Nederland. Topwetenschap voor
maatschappelijke en economische revenuen!

+5, -30: langer gezond en minder
gezondheidsverschillen
Gezondheid en zorg is aangewezen als een van de vier
maatschappelijke thema’s in het kader van het MTIB.
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS) formuleerde hiervoor vijf missies. Een centrale
missie en vier specifieke missies. Als centrale missie is
gedefinieerd dat in 2040 alle Nederlanders minimaal
vijf jaar langer in goede gezondheid leven, en de
gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste
sociaaleconomische groepen met 30% zijn afgenomen.
De andere vier missies dragen bij aan deze centrale
missie. Deze missies richten zich op het afnemen van
de ziektelast als gevolg van een ongezonde leefstijl
en ongezonde leefomgeving en het meer (of vaker)
organiseren van de zorg in de eigen leefomgeving,
samen met het netwerk rond mensen. En als laatst
richt het zich op het toenemen van het aantal mensen
dat naar wens en vermogen kan meedoen in de samen
leving, ook met een chronische ziekte of langdurige
beperking.

De Kennis- en Innovatieagenda
De Kennis- en Innovatieagenda1 (KIA) 2020-2023 van de
Topsector Life Sciences & Health (LSH; Health~Holland)
beschrijft de ambities en doelen op de gezondheid
en zorg missies binnen het veld van publiek-private
samenwerkingen. De coördinatie van de uitvoering
van deze KIA is in handen van de Health~Holland.
Aan de uitvoering werken vele nationale stakeholders
en partners mee. Naast nationale samenwerking is
internationale samenwerking essentieel. Vooral ook
omdat Nederland ambieert gidsland in gezondheid
en zorg te zijn voor Europa en zelfs voor de wereld.
Daarnaast kunnen sommige van onze nationale
doelstellingen en uitdagingen beter in internationaal
verband opgelost worden, bijvoorbeeld vanwege
grensoverschrijdende oorzaken, expertise en
infrastructuur die elders wel aanwezig zijn, kritische
massa en bedrijfsleven. Uiteraard geldt voor beiden,
gidsland en internationaal oplossen van nationale
problemen, dat daarbij optimaal gebruik wordt
gemaakt van bestaande en nieuwe samenwerkings
relaties, investeringen en subsidies. En bovendien
richt op het vermarkten van onze innovatieve en
gevalideerde kennis, concepten, producten en
diensten in de LSH-sector.

Internationaliseringsstrategie
Dit alles is in lijn met de essenties van het MTIB en
vormt de basis voor de in 2020 hernieuwde LSHinternationaliseringsstrategie2, centraal gericht op het
vergroten van onze concurrentiekracht. Deze centrale
doelstelling kent vijf samenhangende deelstrategieën,
te weten: het positioneren en profileren van een sterke
Nederlandse LSH/gezondheid en zorg propositie, het
identificeren van de internationale vraag en behoefte,
het versterken van de interactie van krachtige
buitenlandse kennis- en innovatie ecosystemen met
het Nederlandse LSH-ecosysteem en het etaleren van
de Nederlandse propositie via de Health~Holland
branding. Dit alles gebeurt via een meer collectief
uitgevoerde integrale programmering en organisatie
met alle relevante stakeholders en partners.

1

www.health-holland.com/sites/default/files/downloads/kennis-en-innovatieagenda-2020-2023- gezondheid-en-zorg_1.pdf.

2

www.health-holland.com/sites/default/files/downloads/hh-strategie-internationaal-2020-2023-2-.pdf.
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De uitvoering van de KIA en de internationaliserings
strategie verlopen dus via het stimuleren van
concurrentiekracht en verdienvermogen, met als doel
om de missies te verwezenlijken. Om op die manier en
met alle stakeholders bij te dragen aan het oplossen
van maatschappelijke problemen en uitdagingen.

Europa
Deze vijf deelstrategieën bieden nog ruimte voor een
zesde deelstrategie, die zich specifiek richt op het
samenwerken ín consortia aan Europese Onderzoeken Innovatieprogramma’s, middels calls en aanvragen
voor Horizon Europe, het Recovery Resilience Fund
(RRF), Digital Europe, Interreg Europe en EUREKA en
implementatie programma’s zoals EU4Health. Deze
zesde deelstrategie moet ertoe bijdragen dat de
huidige €100 miljoen aan EU-middelen voor LSH/
gezondheid en zorg stapsgewijs groeien naar €130
miljoen in 2024.
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Aangezien veel publieke en private partners van het
nationale LSH-collectief nog vrij onbekend zijn met
de mogelijkheden van Europese publiek-private
samenwerking en het financieringslandschap zit
hier duidelijk ruimte voor verbetering in. Nederland
loopt namelijk ook het risico kansen te missen. Een
gezamenlijke aanpak is dus gewenst om niet achterop
te raken in het internationale onderzoek- en
innovatieveld. Enerzijds kan dat via het versterken
van reeds bestaande Europese samenwerkingen met
Nederlandse inbreng en anderzijds door additionele
samenwerkingen te ontwikkelen. Dit addendum
beschrijft (1) de deelstrategie van LSH gericht op de
uitbreiding van activiteiten in EU-samenwerking en
inzet via (2) een samenhangende set van initiatieven
en acties (plan). Beiden in lijn met de in de KIA
opgetekende strategie.
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2 Het plan
Deze zesde deelstrategie, die zich specifiek richt
op het samenwerken in consortia aan Europese
Onderzoek- en Innovatieprogramma’s, beoogt
enerzijds inspirerend en anderzijds organiserend
en structurerend te zijn voor de verschillende
stakeholders en partners van de quadruple helix:
burgers, onderzoekers, ondernemers en beleids
makers. Het document biedt een overzicht van wat
Europa te bieden heeft op het gebied van publiekprivate samenwerking en financiering. Bovendien
biedt het zicht op de – goeddeels reeds bestaande –
begeleidingsstructuur om die samenwerking aan te
gaan, de middelen te vergaren en projecten en
programma’s tot succesvolle uitvoering te brengen.
Deze deelstrategie legt daartoe de links tussen de
ministeriële missies, de activiteiten van de vele
KIA-/KIC-coalitiepartners en hun individuele
EU-strategieën en de rol van Health~Holland als
‘coördinator van de uitvoering van de KIA’.
Tenslotte legt de deelstrategie ook de links met de
Europese Commissie en haar R&D- en Innovatieinstrumentarium. Zodoende streeft Health~Holland
ernaar de individuele EU-strategieën van alle
coalitiepartners geleidelijk te convergeren en
integreren. Zij gaan hiermee actief sturing geven
aan de gewenste groei van de samenwerkingen en
investeringen. Het einddoel van deze aanpak is verder
om met alle maatschappelijke partners bij te dragen
aan het realiseren van de missies voor de toekomst
op het gebied van gezondheid en zorg.

2.1 Initiatieven en doelstellingen
De set aan acties vormen op hoofdlijnen het plan
om de samenwerking te intensiveren en daarmee de
inkomsten vanuit EU-middelen te verhogen. Het plan
beoogt zodoende de benodigde inzet op de KIAvoornemens verder te faciliteren ten behoeve van de
ambitieuze technologische en sociale innovaties. Dit
addendum is daarmee dus (nog) niet een uitwerking
van het plan, maar een voorzet.
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Wij stellen nu de volgende zes initiatieven en acties
binnen dit plan voor:

1.	Een 360º stakeholder analyse.

	Doelstelling: Een smoelenboek van stakeholders
op niveau van koepelorganisaties is opgesteld.
Alle stakeholders kunnen elkaar goed vinden voor
(nieuwe) samenwerkingen en Europese projecten.

2.	Opzet en uitvoer collectieve
disseminatiestrategie voor EU-middelen.

	Doelstelling: Een multidimensionale communicatieen disseminatiestrategie is ontwikkeld die alle
stakeholders betrekt en alle richtingen op werkt.

3.	Publiek-Private partnerschappen van
Health~Holland en EU-middelen: ophalen
en sturen programmering
	
Doelstelling: Strategische publiek-private
partnerschappen van Health~Holland halen meer
EU-middelen op en werken meer samen in groter
Europees verband, sturen call programmering en
vormen een basis voor bilaterale samenwerking.

4. Recovery Resilience Fund

	Doelstelling: Health~Holland voert korte
financieringsprogramma’s vanuit het Recovery
Resilience Fund uit.

5. Harmonisatie van financiering.

	Doelstelling: Voldoende fondsen en bronnen voor
matching van Europese projecten zijn beschikbaar.

6. Opzet organisatie

	Doelstelling: Effectief tijdmanagement en
(voldoende) eigenaarschap zijn aanwezig voor de
verschillende initiatieven en acties benoemd in
het addendum.
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2.2 Initiatieven en acties
De voorgenoemde initiatieven leiden tot resultaat als
er acties aan verbonden worden. Hieronder gaan wij
kort in op welke acties van belang zijn per initiatief.
Verder beschrijft deze sectie het voorgestelde proces
van hoe, wanneer en door wie deze acties worden
geimplementeerd.

1. Een 360º stakeholder analyse.

 oelstelling: Een smoelenboek van stakeholders
D
op niveau van koepelorganisaties is opgesteld.
Alle stakeholders kunnen elkaar goed vinden voor
(nieuwe) samenwerkingen en Europese projecten.

Voor de 360º stakeholder analyse zal gericht worden
op het in kaart brengen (‘mapping’) van de belang
hebbenden, wat hun onderlinge en externe
connecties zijn en wat hun huidige revenuen uit de
EU-middelen zijn. Dat laatste zover dat openbaar
bekend mag worden. Van belang is hier tevens om te
bezien welke partijen er betrokken moeten worden
om de strategie en de EU-middelen beter te laten
landen. Een belangrijke actie hierin is om te achter
halen wat specifieke stakeholders zoals burgers/
burgerinitiatieven/- coöperaties, de gezondheids
fondsen en het bedrijfsleven uit Brussel willen en
kunnen halen. Maar ook wat ze daar te brengen
hebben. De (Rijks)kennisinstituten zijn een belang
rijke stakeholder om te benoemen en te analyseren,
vanwege hun rol in de vertaling van lab naar fab.
Specifiek is er aandacht voor de mogelijkheden tot
het aanhaken van de hogescholen, omdat ook zij de
aansluiting met Europese programma’s zoeken.
In deze actie richten wij ons expliciet op een hoger
niveau stakeholders. Dus niet op individuele
ondernemers en onderzoekers, maar op koepel
organisaties, brancheverenigingen en andere
representatieve stakeholders zoals intermediairen.
Van deze laatsten wordt de rol en meerwaarde in
Europese samenwerking erkend.
Startpunt voor initiatief 1 is het organiseren van een
bijeenkomst van de huidige Internationaal addendum
werkgroep en de klankbordgroep Health van Horizon
Europe. Doel van de bijeenkomst is een eerste
inventarisatie van stakeholders en hun gemeen
schappelijke en individuele belangen.
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2.	Opzet en uitvoer collectieve
disseminatiestrategie voor EU-middelen.

 oelstelling: Een multidimensionale communicatieD
en disseminatiestrategie is ontwikkeld die alle
stakeholders betrekt en alle richtingen op werkt.

Wij richten de disseminatiestrategie op een aanpak
die alle Europese Onderzoek- en Innovatie
programma’s in beeld brengt en scherp aangeeft waar
verschillen en synergie liggen voor de potentiële
deelnemers in de Nederlandse LSH-sector en de
coalitie van het Maatschappelijk Thema Gezondheid
en Zorg (MT G&Z-coalitie). Met alle programma’s
bedoelen wij in ieder geval:
• EU4Health;
• EUREKA/Eurostars;
•	
Horizon Europe, inclusief partnerschappen en
missies, gericht op onderzoekstopics in het cluster
Health en de mogelijkheden binnen de EIC
Pathfinder and transition (voormaling FET Open);
• Interreg, Digital Europe;
• EIT Health.
Voor de disseminatiestrategie zijn twee aspecten van
belang. Allereerst de uitkomst van de stakeholder
analyse uit initiatief 1. Welke boodschap spreekt welk
type stakeholder aan en met name welke informatie
hebben zij nodig om succesvol te zijn in het ophalen
van middelen? Een ander belangrijk aspect in de
disseminatie zijn de verschillende doelen van de
diverse programma’s (zie de annex van dit
addendum). Zo is Horizon Europe bij uitstek een
programma om onderzoek en innovatieprojecten
te financieren. EU4Health richt zich meer op
implementatie. De strategie beoogt juist ook de
aansluiting op dit implementatieprogramma, omdat
dit een belangrijk speerpunt is voor VWS, de MT
G&Z-coalitie en Health~Holland. Het belangrijkste
van beide aspecten is dat de programma’s ‘actionable’
worden voor deelnemers - de partijen in de
Nederlandse LSH sector.
Een specifieke actie hierbinnen zal zijn het
ontwikkelen van een helder overzicht wat (subsidie),
waar (programma) te vinden is voor welke aanvrager
(publiek of privaat). Te denken valt hierbij aan het
ontwikkelen van een (digitale interactieve) beslis
boom, die bij deze zoektocht naar en beslissing over
een subsidie kan ondersteunen. Belangrijk om
te vermelden is dat de beslisboom een expliciet
onderdeel van de disseminatiestrategie zal zijn. Wij
gaan hier actief mee naar buiten treden. Het streven
is ook om de beslisboom up to date te houden.
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Omdat de overheden (lokaal, regionaal, nationaal en
Europees) nadrukkelijk ook belanghebbenden zijn in
deze deelstrategie, richt de disseminatie zich juist
ook op hen. Daarom wordt niet alleen richting het
LSH-veld over de mogelijkheden voor deelname
gecommuniceerd, maar juist ook wat zij (het veld) al
doen, waarin zij succesvol zijn in Europees verband
en wat dit oplevert voor de maatschappij. In dit kader
zoeken wij ook de verbinding met andere Topteams,
om van hen te leren hoe zij succesvol zijn in het
ophalen van Europese middelen. Als voorbeeld de
Topsector Hightech Systemen & Materialen (HTSM),
die een ruime ervaring en succes hebben met het
gebruik van Europese financieringsinstrumenten.
In de annex van dit addendum hebben wij een eerste
overzicht van beschikbare Europese financierings
instrumenten opgenomen.

3.	Publiek-Private Partnerschappen van
Health~Holland en EU-middelen: ophalen
en sturen programmering

	Doelstelling: Publiek-private partnerschappen van
Health~Holland halen meer EU-middelen op en
werken meer samen in groter Europees verband,
sturen call programmering en vormen een basis
voor bilaterale samenwerking.
De strategische Publiek-Private Partnerschappen
(PPP’s) van Health~Holland verkeren in verschillende
stadia van volwassenheid. Ze zijn ook verschillend
bedreven in het samenwerken, ophalen en toepassen
van EU-middelen. De actie richt zich op het optrekken
van het kennisniveau van de partners en de PPP’s,
zodat EU-middelen en Europese samenwerkingen
in alle PPP’s een relevante rol gaan spelen. Een
belangrijke vraag aan de PPP’s zal zijn: wat is precies
jullie behoefte en op welke manier kan deze
bevorderd worden door deze actie, al dan niet in
samenwerking met de valorisatiecollegae van de
sector die in 2021 hun krachten bundelen,
gecoördineerd door het bureau van Topsector LSH?
Daarnaast bestaat voor de PPP’s niet alleen de
mogelijkheid om zaken te halen in Europa, maar ook
om sturend te zijn in programmering. Deze sturing
vormgeven en uitvoeren, vormen dan ook belangrijke
acties binnen dit initiatief.

4. Recovery Resilience Fund

	Doelstelling: Health~Holland voert korte
financieringsprogramma’s vanuit het Recovery
Resilience Fund uit.
In dit initiatief zorgen wij voor aansluiting van het
Nederlandse veld en Health~Holland op het nieuwe
Recovery Resilience Fund (RRF) met korte
programma’s. Hoewel al duidelijk is dat dit kabinet
niet gaat investeren in eerste ronde matchingsgelden
RRF, is die mogelijkheid er voor volgende rondes
zeker wel. RRF moet op korte termijn in nauw overleg
gaan met de nationale overheid en vervolgens met
regionale overheden. Financiering is niet het grootste
probleem, maar de verantwoording door niet-ervaren
gebruikers. De MT G&Z-coalitie heeft daarom de
ambitie daarin korte programma’s op te zetten en uit
te voeren. In dit initiatief zal dat verder uitgewerkt
worden.

5. Harmonisatie van financiering.

	
Doelstelling: Voldoende fondsen en bronnen voor
matching van Europese projecten zijn beschikbaar.
Voor de EU-middelen geldt vaak een co-financierings
eis: de Europese commissie financiert dan niet de
gehele project begroting, maar bijvoorbeeld 70%.
Daarnaast geldt dat de tarieven die de Europese
Commissie voor overhead hanteert vaak niet
voldoende zijn om de overhead kosten van
Nederlandse deelnemers (o.a. kennisinstellingen)
volledig te dekken. Dit is bevestigd door in ieder
geval één kennisinstelling bij consultatie over dit
addendum. De overige kosten dienen dus
gecofinancierd te worden. Tot slot is voor de
zogenaamde joint programming initiatives matching
vanuit de lidstaten vereist. In deze actie wordt ingezet
op hoe dit door de KIC-partners, waaronder vooral
ook de overheden, van nationaal tot regionaal/lokaal,
gedaan kan worden. Van belang hiervoor is om de
impact van EU-middelen te laten zien aan o.a. de
KIC-partners. Dit gebeurt bijvoorbeeld door te
communiceren over successen zoals benoemd in
initiatief 2.

Tot slot, dienen EU-programma’s en financiering als
sterk fundament voor ontwikkeling/versterking van
bilaterale samenwerkingen. Ze helpen om diverse
calls inzichtelijk te maken en te koppelen aan de
bilaterale landenstrategieën van het ministerie van
Buitenlandse Zaken.
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6. Opzet organisatie

	
Doelstelling: Effectief tijdmanagement en
(voldoende) eigenaarschap zijn aanwezig voor de
verschillende initiatieven en acties benoemd in
het addendum.
Het laatste initiatief is overkoepelend: namelijk het
opzetten van de (netwerk)organisatie, taakverdeling
en monitoring. Een voorstel zal worden opgezet voor
de governance van de disseminatiestrategie en ook
wie wat zal gaan oppakken voor de verschillende
initiatieven (1 t/m 5) en acties. Allereerst zal gekeken
worden of de organisatie in een bestaande
governance ingebed kan worden.

8

2.3 Procesvoorstel
Om het doel van deze deelstrategie te behalen,
het verhogen van inkomsten uit EU-middelen naar
€130 miljoen, moeten bovenstaande acties uitgevoerd
worden. Wij doen hier nu een voorzet. Dit proces
zal in de loop der tijd verder vormgegeven worden.
Per initiatief zal in elk geval een eigenaar worden
aangewezen, die de acties verder uitwerkt,
harmoniseert met de andere initiatieven en
gezamenlijk met andere partners tot uitvoer brengt.
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3 Annex
Overzicht van belangrijkste Europese
financieringsinstrumenten

Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de
belangrijkste Europese financieringsinstrumenten.
Het overzicht beoogd informerend te zijn, maar is
niet compleet en aan veranderingen onderhevig.
Voor de meest up to date informatie kunt u het best
de geïncludeerde links volgen.

3.1	EU4Health 2021-2027 – een visie
voor een gezondere Europese Unie
EU4Health is het antwoord van de EU op COVID-19, dat
een grote impact heeft gehad op medisch personeel
en zorgprofessionals, patiënten en gezondheids
systemen in Europa. Door €5,1 miljard te investeren
en daarmee het grootste gezondheidsprogramma
ooit in geld te worden, zal EU4Health financiering
verstrekken aan EU-landen, gezondheidsorganisaties
en ngo’s. Financiering staat open voor aanvragen in
2021.
Meer informatie?
ec.europa.eu/health/funding/eu4health_en
Bron: Europese Commisie

3.2 Eurostars
Eurostars is het grootste internationale financierings
programma voor mkb-ondernemers die willen
samenwerken aan onderzoeks- en ontwikkelings
projecten die innovatieve producten, processen of
diensten creëren voor commercialisering. Uw
consortium moet een R&D-uitvoerende mkb
uitlichten als de belangrijkste projectdeelnemer.
Kies projectpartners uit het MKB, universiteiten en
onderzoekscentra uit een van de 36 deelnemende
landen van het programma. Organisaties in nietdeelnemende landen kunnen nog steeds lid worden
van een Eurostars-consortium als er twee leden uit
verschillende deelnemende landen zijn.
Meer informatie?
www.eurekanetwork.org/countries/netherlands/
eurostars/
Bron: Eureka
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3.3 Horizon Europe
Horizon Europe is een zevenjarig wetenschappelijk
onderzoeksinitiatief van de Europese Unie bedoeld
als opvolger van het huidige Horizon 2020-programma.
De Europese Commissie heeft een plan opgesteld en
goedgekeurd voor Horizon Europe om de EU-uitgaven
voor wetenschap in de jaren 2021-2027 met 50% te
verhogen. Vanaf april 2019 stelt de Commissie €94,1
miljard beschikbaar voor Horizon Europe dat in 2021
van start gaat. Het budget voor Horizon 2020 bedroeg
€77 miljard.
De strucuur van Horizon Europe bestaat uit drie
pijlers:
• Pijler 1: Excellent Science inclusief de European
Research Council en Marie Skłodowska- Curie
Acties
•	
Pijler 2: Global Challenges and European Industrial
Competitiveness
• Pijler 3: Innovative Europe, inclusief de European
innovation Council en de European Institute of
Innovation and Technology
Bovendien zijn er horizontale acties inclusief
Widening Participation en Strenghtening the
European Research Area.

Missies in Horizon Europe

Horizon Europe zal onderzoeks- en innovatiemissies
omvatten om de doeltreffendheid van de financiering
te vergroten door duidelijk omschreven doelen na te
streven.
De Commissie heeft beleidsdeskundigen
ingeschakeld om studies, casestudies en rapporten te
ontwikkelen over de werking van een missiegerichte
beleidsaanpak.
Lees meer over de missiegerichte aanpak van de
Commissie en download de studies die deze vorm
hebben gegeven: ec.europa.eu/info/research-andinnovation/funding/funding-opportunities/fundingprogrammes-and-open-calls/horizon-europe/
missions-horizon-europe_en
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Missiedomeinen

Er zijn vijf missies vastgesteld en per missie zijn
experts benoemd om de missies vorm te geven.
Zij vormen de mission boards. Het vormgeven van de
missies gebeurt in samenspraak met stakeholders
en burgers. Verder bepalen de experts ook de
doelstellingen, indicatoren en tijdlijnen van de
missies.
Raadpleeg de missiedomeinen op de site van de
Europese Comissie:
•	
Aanpassing aan klimaatverandering inclusief
maatschappelijke transformatie
• Kanker
• Klimaatneutrale en slimme steden
• Gezonde oceanen, zeeën, kust- en binnenwateren
• Bodemgezondheid en voeding

Europese partnershappen in Horizon Europe
De Europese Commissie is ook onder Horizon Europe
van plan partnerschappen aan te gaan met EUlanden, de particuliere sector, stichtingen en andere
belanghebbenden. Het doel is om de mondiale
uitdagingen en industriele modernisering het
hoofd te bieden door middel van gecoordineerde
inspanningen op het gebied van onderzoek en
innovatie.

Het voorstel voor Horizon Europe legt de voorwaarden
en beginselen vast voor het opzetten van Europese
partnerschappen.
Meer informatie?
ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/
funding-opportunities/funding-programmes-andopen-calls/horizon-europe_en
Bron: Europese Commissie

3.4. Interreg Europe
Interreg Europe helpt regionale en lokale overheden
in heel Europa om beter beleid te ontwikkelen en uit
te voeren. Het instrument creërt een omgeving en
kansen voor het delen van oplossingen en
beleidsleren. Bovendien streedt het ernaar dat
overheidsinvesteringen, innovatie en implementatieinspanningen allemaal leiden tot geïntegreerde en
duurzame impact voor mens en plaats.

Interreg Europe is voor:
•	
regionale overheden (provincie, gemeente,
waterschap)
•	
kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen)
•	
Private partijen zonder winstoogmerk
•	
ontwikkelingsmaatschappijen
•	
non-profitinstellingen
Interreg Europe ondersteunt interregionale
samenwerking door heel Europa. Het gaat om alle
27 lidstaten van de Europese Unie, plus Zwitserland,
Noorwegen en het Verendigd Koninkrijk.

Thema’s / activiteiten die Interreg Europe
ondersteunt:
•	
onderzoek, technologische ontwikkeling en
innovatie versterken
•	
het concurrentievermogen van het mkb verbeteren
•	
de overgang naar een koolstofarme economie
stimuleren
•	
het milieu behouden en beschermen en zorgen
voor efficiënte omgang met hulpbronnen
Aangezien er tegenwoordig druk is om ‘meer te doen
met minder’, is er dit keer een gestroomlijnde aanpak
gevolgd om acties te creëren die veel gerichter zijn
en daardoor een grotere kans op succes bieden.
Meer informatie?
www.interregeurope.eu/about-us/what-is-interregeurope/
Bron: Europese Commissie – European Regional
Development Fund
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