EFRO
Het Europese programma voor regionale ontwikkeling.
In deze factsheet informeren wij u graag over het programma,
de projectmogelijkheden en de criteria die worden gesteld.

Het programma
• Met het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) wil de EU economische verschillen tussen
regio’s verkleinen. Thema’s en prioriteiten hangen samen met de uitdagingen waar de regio’s voor staan.
Ieder landsdeel heeft een eigen EFRO-programma.
• In het voortraject voor de EFRO-programma’s stelt iedere regio een Regionale Innovatie Strategie Slimme
Specialisatie (RIS3) op. De RIS3 benoemt de kracht en opgaven per regio en vormt zo een kompas voor
innovatie. De vertaling van de RIS3 naar het EFRO-programma doet iedere regio door een Operationeel
Programma (OP) op te stellen. Dit OP EFRO is het programma waarbij subsidieaanvragen ingediend kunnen
worden.

Prioriteiten
Centrale elementen in het EFRO-programma zijn
de focus op innovatie en slimme economische
transformatie. Digitaal en een ‘groener Europa’
zijn daarin belangrijk. Van noord naar zuid zijn de
prioriteiten:
• OP EFRO Noord-Nederland – Slimmer
(innovatie en vaardigheden) en groener
(hernieuwbare energie, slimme energiesystemen
en netwerken, circulaire economie)
• OP EFRO Oost – Slimmer (innovatie,
economische transformatie) en groener
(hernieuwbare energie, slimme energiesystemen
en netwerken)
• OP EFRO Kansen voor West III – Innovatie,
energie-eﬃciëntie, hernieuwbare energie,
energiesystemen, circulaire economie,
duurzame stedelijke ontwikkeling
• OP EFRO ZUID – Gezondheid, landbouw &
voeding, energie, klimaat, grondstoﬀen
• OP EFRO Vlaanderen – Slim en duurzaam
Vlaanderen

Projectmogelijkheden
Projecten moeten onder één van de thematische prioriteiten passen en aansluiten op het missie gedreven
innovatiebeleid (RIS3). De volgende type projecten zijn mogelijk:
• Demonstratie van prototype in een testomgeving, bijvoorbeeld in een proeftuin.
• Demonstratie prototype in operationele omgeving, zodat je weet dat het concept ook werkt in de praktijk en
voor de eindgebruiker.
• Gereed maken product/dienst voor marktintroductie en marktintroductie.
Naar verwachting werken de programma’s met twee openstellingen per jaar volgens een tendersystematiek: ﬁrst
come, ﬁrst serve na de opstelling indien het voorstel voldoende punten scoort.

Wat zijn de criteria
• Projecten zijn primair gericht op partijen in het programmagebied. Samenwerking met partners daarbuiten
kan, mits dit aantoonbare meerwaarde heeft.
• Partnerschappen bestaan uit tenminste twee samenwerkingspartners; mogelijk ligt dit aantal hoger in enkele
openstellingen.
• Begunstigden zijn in ieder geval het bedrijfsleven en kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke
organisaties. Per programma en openstelling kan de doelgroep verschillen. Focus bij veel openstellingen ligt
op het MKB (Vlaanderen: KMO’s).
• Het coﬁnancieringspercentage verschilt per programma en per openstelling.

Aan de slag
Wij adviseren u graag over de mogelijkheden, zoals een subsidiescan of ondersteuning bij uw projectaanvraag
of uitvoering. Op onze website vindt u een totaaloverzicht van alle EU programma’s en de laatste informatie.
Bezoek bureaubuiten.nl/eu of neem contact op met onze adviseur Rutger van Raalten
via 030-2318945 / rutger.vanraalten@bureaubuiten.nl

