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Ervaringsuitwisseling op gebied van Financiering van Innovatie 

8e Interregionale Werkgroep bijeenkomst en bezoek aan de Brightlands Campus Greenport Venlo 

Op 21 en 22 Februari 2018 kwamen de S3Chem partners bijeen voor 
de achtste partnerbijeenkomst, welke plaatsvond in Venlo (NL). Tijdens 
de Interregionale Werkgroep bijeenkomst kregen de deelnemers de 
gelegenheid hun voorlopige resultaten van de thematische analyse 
over EFRO financieringsmaatregelen en –instrumenten, gerelateerd 
aan de Regionale Innovatie Strategie (RIS), te presenteren. De project 
partners bespraken met name de huidige status van implementatie van 
de financieringsinstrumenten en hoe innovatieve projecten op gebied 
van chemie en bio-economie ondersteund worden in EFRO-kader. In 
de vierde thematische studie analyseren de partners tevens de 
doelstellingen en thematische focus van de financiering alsmede  de 
ondersteuningscriteria en –percentages. Daarnaast worden de 
ervaringen met betrekking tot aanvraagprocedures, uitvoeringsfase, 
rapportageverplichtingen en financiële gang van zaken verhelderd via 
interviews met begunstigden (bedrijven en onderzoeksinstellingen) en beheer-autoriteit om sterkten en zwaktes van 
de financieringsinstrumenten te identificeren. Ter afsluiting van de analyse worden door de partners conclusies 
getrokken en aanbevelingen gedaan, gebaseerd op de geïdentificeerde sterkten en zwaktes van de 
financieringsinstrumenten, die de noodzakelijke verbeteringen aangeven. Tot slot werden tijdens de bijeenkomst door 
elke partner verwachtingen gedeeld hoe binnen het kader van het interregionale leerproces binnen S3Chem men 
dacht van andere regio’s te kunnen leren. Andere zaken, die tijdens de meeting aan de orde kwamen, betroffen de 
organisatie en het projectmanagement evenals activiteiten rondom communicatie en disseminatie.  
 

Bedrijfsbezoek aan de Brightlands Campus Greenport Venlo 

Op 22 Februari 2018 brachten de projectpartners samen met stakeholders uit Asturië en Catalonië een bezoek aan de 
Brightlands Campus Greenport Venlo waar ze een interessante presentatie over de nationale ontwikkelingen op 
gebied van chemie en de implicatie daarvan voor de Limburgse situatie kregen van Prof. Dr. Emmo Meijer (voormalig 
CTO van DSM en Boegbeeld van de Nationale Topsector) en waar ze ook kennis maakten met het  Bio Treat Center, 

dat werd gepresenteerd door Patrick Lemmens (Innovatie Makelaar 
en  Business Developer bij BTC). De deelnemers kregen daarbij de 
mogelijkheid een begeleid rondje te maken in de Villa Flora, waar 
een groot aantal R&D-labfaciliteiten, startersbroedplaatsen en 
testfaciliteiten (waaronder een kooklab) zijn gehuisvest alsmede 
opleidingsfaciliteiten voor onderzoekers, studenten en ondernemers 
van binnen en buiten de regio. Brightlands Campus Greenport 
Venlo is één van de vier Brightlands Campussen in  Limburg, die 
o.a. gespecialiseerd zijn in biobased materialen, smart services en 
gezondheid. Bij Brightlands Campus Greenport Venlo, waar de 
focus ligt op gezond voedsel en voedingsstoffen, werken 
vernieuwers uit bedrijfsleven, wetenschap en opleiding samen aan 
innovaties in gezonde voeding, plantenteelt, alternatieve 
grondstoffen en voedingsbronnen. Daarmee dragen ze bij aan het 
vinden van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke 

uitdagingen als voedselzekerheid en –veiligheid alsmede gezond en duurzaam voedsel . 
 
Lees meer over de Brightlands Campus hier.  
 

EFRO financieringsmaatregelen en –instrumenten in Limburg 
 
Het belangrijkste instrument voor de financiering van innovatie in 
Limburg is het Operationeel Programma Zuid Nederland 2014-2020 (OP 
Zuid), prioriteit-as “Bevordering onderzoeks- en innovatie-intensiteit in 
het MKB en versterking van het oppakken van innovatie”. Maar 
aangezien Limburg een grensregio is (2/3 van haar grens is met 
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naburige landen) zijn ook de Interreg-VA programma’s waar Limburg in participeert van belang. 
Met het OP Zuid beoogt de regio Zuid-Nederland, bestaande uit provincies Zeeland, Noord Brabant en Limburg,  zijn 
potentieel voor onderzoek en innovatie te versterken en tegelijkertijd de transitie naar een grondstofefficiënte en low 
carbon economie te ondersteunen. Het programma focust op het innovatieve MKB en de versterking van 

samenwerking tussen bedrijfsleven, universiteiten en overheden.  

Het totale OP Zuid 2014-2020 budget bedraagt € 321.591.238 met een EFRO-bijdrage van € 113.627.056. Het 
EFRO-percentage is normaal gesproken 35% en er is geen formeel maximum bedrag. Maar het projectvolume in 
relatie tot de gevraagde ondersteuning uit het programma is wel van belang met betrekking tot value for money.  
 
Het programma maakt bij de selectie van te ondersteunen projecten gebruik van thematische  projectoproepen. Een 
deel van het totale EFRO bedrag word aan elke oproep toebedeeld. Er worden geen specifieke bedragen toebedeeld 
aan specifieke topsectoren. Voorstellen uit de chemie/bio-economie sector moeten derhalve concurreren met 
voorstellen uit andere topsectoren. 

Lees meer over het OP Zuid hier.   

Digitale Procedure 

In aanmerking komende organisaties als kennisinstellingen, intermediaire organisaties, overheden alsmede grote en 
kleine bedrijven kunnen hun voorstellen onder een bepaalde oproep indienen door de OP Zuid web portal te 
gebruiken. Gedurende de tijd dat een specifieke oproep geopend is kunnen aanvragers een complete aanvraag 
invullen in de web portal. Ondersteunende documenten kunnen naar de portal ge-upload worden.  Als alle vragen 
beantwoord zijn en alle vereiste bijlagen ge-upload zijn, kan de aanvraag digitaal ingediend worden door op de Indien-
knop te klikken. Nadat de deadline voor indiening voorbij is, controleert het programmasecretariaat de ingediende 
voorstellen op compleetheid en overeenstemming met het programma en vervolgens worden de complete voorstellen 
beoordeeld door een onafhankelijk Expert Panel, welke uiteindelijk de onder een specifieke oproep ingediende 
voorstellen rangschikt. Als een subsidie is toegekend moet dezelfde web portal ook gebruikt worden voor het indienen 
van voortgangsrapportages (op gebied van inhoud en financiën). Ook hierbij kunnen ondersteunende documenten 
(bijv. betaalde facturen, tijdschrijfformulieren, bewijs van correcte aanbestedingen) ge-upload worden. 

De Interreg V-programma’s Nederland-Vlaanderen (België), Duitsland-Nederland en Euregio Maas-Rijn bieden 
vergelijkbare mogelijkheden voor organisaties en consortiums uit Limburg voor de financiering van innovatieve 
projecten.  Natuurlijk moeten zij dan wel partners over de grens hebben in hun projectvoorstellen.  Deze programma’s 
gebruiken ook vergelijkbare web-applicaties voor de aanvraagprocedure en voor rapportagedoeleinden.  

Interviews 

In het kader van het 4e S3Chem Analyserapport zijn recentelijk vertegenwoordigers van kleine en grote bedrijven, 
kennis- en onderzoeksinstituten en ook de management autoriteit van het OP Zuid programma gevraagd naar hun 
ervaringen met de uitvoering van de hiervoor genoemde financieringsinstrumenten. De tevredenheid is over het 
algemeen groot: de aanwezigheid van de instrumenten verhoogt de vorming van consortia rond nieuwe en 
innovatieve projecten. Resultaten tot nu toe tonen aan dat veel kwalitatief hoogwaardige voorstellen ingediend en ook 
al goedgekeurd zijn. Mogelijke verbeteringen zouden gezocht kunnen worden in vereenvoudiging van de 
aanvraagprocedure, die men zeer complex en veel tijd vergend vindt.  

Komende Events  

Op 7 en 8 Juni 2018 zullen partners elkaar ontmoeten in Asturië om het thematische werk voor het 5e halfjaar van het 
project te bespreken dat zich richt op de kwestie van het meten van de invloed van ondersteunde innovatieve 
projecten als basis voor een impact-georiënteerd sturingsproces. Daarvoor zal een Interregionale Werkgroep 
bijeenkomst en een bedrijfsbezoek aan INCAR – CSIC georganiseerd worden. 

 
Contact: 

 

� Projectcoördinator: andre.mangelsdorf@mw.sachsen-anhalt.de facebook.com/S3Chem 

� Communicatiemanager: claudia.geyer@mw.sachsen-anhalt.de      Linkedin/S3Chem 


