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Voor alle programma's geldt:
Focus op 5 prio’s

1. Smarter
2. Greener
3. More connected
4. More social
5. Closer to citizens

Regional development investments gaan vooral naar prio’s 1 & 2

Centraal uitgangspunt: 
 

European Green Deal
 

als nieuwe ontwikkelingsstrategie

Just 
Transition 

Fund
voor klimaat- en energietransitieDaarnaast

55 miljard
REACT-EU

800 miljard
Next Gen. EU

(Herstelfonds)

EU-
Programma’s

Decentraal 
via lidstaat of regio

Centraal

thematische fondsen 
via Brussel  

voor herstel na corona 

EU Green Deal: doelen, strategieën & instrumenten
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EU Budget 2021 - 2027 (miljard)

Smarter: 
Innovation, digitisation, economic trans-
formation & support to SME’s

Greener & carbon free: 
Paris Agreement, energy transition, renewables
& fight against climate change

More connected: 
Strategic transport & digital networks

More social: 
Social rights, quality employment, education,
skills, social inclusion & equal access to
healthcare

Closer to citizens: 
Locally-led development strategies &
sustainable urban development

1

2

4

5

3

De decentrale programma’s:

GLB / POPEFRO & JTFINTERREG A, B, Europe

ESF
EFMZ

Zie volledig overzicht op de volgende pagina

5 Prio's nader toegelicht:
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REACT EU

 Middelen via 

Groen, digitaal en veerkrachtig crisisherstel na corona

Ondersteuning van kwetsbaren op arbeidsmarkt
Begeleiding van leerlingen in speciaal en praktijkonderwijs
Bij- en omscholing 

Het gaat om extra middelen voor 2021 en 2022, besteding uiterlijk eind 2023
In Noord-NL is RIS3 basis voor middelen uit REACT EU/EFRO
Hiervoor diverse calls en tenders door SNN

EFRO 
ESF

Just Transition Fund (JTF)

Tijdelijke aanvulling op de normale begroting; 
Geld wordt terugbetaald uit nieuwe inkomstenbronnen
voor de Commissie (bijvoorbeeld belasting op plastic afval
in 2021, belasting op techsector in 2023 + inkomsten uit
emissie-handelssysteem
Binnen 3 jaar aan te vragen;
De Europese begroting, gefinancierd door de lid-staten, is
het onderpand. 
800 miljard:  subsidies 338 miljard | leningen 386 miljard;
 Gelabeld voor specifieke uitgaven 
Lidstaten moeten herstelplannen indienen bij EC;
deadline: midden 2022. 
Eerste beoordeling door Commissie;  
Voor NL max 6 miljard gereserveerd uit 'algemene' pot;
daarnaast ook gelabelde middelen beschikbaar;
Per juli 2021 hebben 25 lidstaten hun plannen ingediend,
alleen NL en BU nog niet.

Herstelfonds - Next Generation EU

50,6 miljard  ReactEU 
5,4 miljard Horizon Europe, 
6,1 miljard InvestEU
8,1 miljard Plattelandsontwikkeling
10,9 miljard JFT
2 miljard RescEU

blijvend effect, 
passen binnen bredere economische context
van de lidstaat, 
bijdragen aan bereiken van de klimaatdoelen
en digitale transitie,
adequaat controle- en auditmechanisme.

In totaal tenminste 37% voor klimaat en 20% voor digitalisering.

Criteria

(Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe)

17,5 miljard: 7,5 uit MFK, 10 miljard uit
herstelfonds EU Next Gen. 
Kan worden aangevuld vanuit nationale
budgetten uit EFRO en ESF+
Bedoeld voor regio's die zwaar door transities
getroffen worden.

Transitieplannen opstellen met investeringen in nieuwe technologieën of
andere innovaties voor duurzame economische impuls
50% - 50% inzet voor arbeidsmarktbeleid en investeringen

Totale budget NL: 
Oost-Groningen: 
Delfzijl en omgeving: 
Overig Groningen: 

623 M €
110 M € 
110 M €
 110 M € (incl. Emmen industriecluster)
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Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

31 % van de EU-begroting.Eind juni 2021 concept-akkoord metgoedkeuring door nationale parle-menten;Hervormingen naar verwachting pas vanafjanuari 2023; tot dan verlen-ging van regelsuit de periode 2014-2020.Per lidstaat Nationaal Strategisch Plan voorconcrete invulling. 

Basisbetaling per hectare, op voorwaarde van vergroenings-
maatregelen. 
Eco-activiteiten ten behoeve van bodem, biodiversiteit, klimaat,
landschap en water. Zelf kiezen wat het beste past.
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer blijft; misschien deelname
voor meer boeren dan nu mogelijk
Investeringssteun voor jonge landbouwers blijft; misschien ook
vestigingssteun voor deze groep. 
Nieuwe regeling voor samenwerking bij nieuwe verdienmodellen en
innovaties. 
Kennis, innovatie en samenwerken krijgen centrale plek.

Hoofdpunten

Europees Landbouwfonds

Bestemd voor
plattelandsontwikkelingsprogramma’s(POP’s) van de lidstaten (medefinancier)Budget € 84,9 miljard, waarvan € 607,3miljoen naar NederlandUitvoering nationaal of regionaal Elk POP moet ten minste bijdragen aanvier van de zes prioriteiten van het ELFPO: 

Bevordering van kennisoverdracht en innovatie in land- en bosbouw

en in plattelandsgebieden;

Verbetering van innovatie, duurzaamheid, levensvatbaarheid en het

concurrentievermogen in de sector;

betere organisatie van de voedselketen, het dierenwelzijn en het

risicobeheer;
efficiënter gebruik van hulpbronnen, CO2 besparing en

klimaatbestendige economie;

herstel, instandhouding en verbetering van ecosystemen in de

sector;
bevordering van sociale inclusie, armoedebestrijding en

economische ontwikkeling in plattelandsgebieden.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

(ELPFO)
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voor Plattelandsontwikkeling



Voorlopig: 4 prio’s
INTERREG A | NL - DE

Versterken van onderzoeks- en innovatiecapaciteit en invoering van geavanceerde
technologieën. 
Versterken van duurzame groei en het concurrentie- vermogen van het mkb

Aanpassing aan klimaatverandering,  en rampen- en risicopreventie, meer veerkracht.
met ecosysteem-aanpak
Overgang naar een circulaire en grondstofefficiënte economie 

Doeltreffendheid en inclusieve arbeidsmarkten, toegang tot hoogwaardige
werkgelegenheid door de ontwikkeling van sociale innovatie infrastructuur
Gelijke toegang tot inclusief en hoogwaardig onderwijs, opleiding en LLO, ook. online
Gelijke toegang tot gezondheidszorg, o.a. eerstelijnszorg en overgang van
institutionele naar gezins- en gemeen-schapszorg

Efficiënt openbaar bestuur door het bevorderen van samenwerking tussen actoren van
4 helix, vooral op juridisch-administratief gebied
Het opbouwen van wederzijds vertrouwen, vooral door people-to-people activiteiten

Innovatiever

Groener

Beter verbonden

Dichter bij de burger

EFRO (landsdelig)
Totale budget NL: 506 M €
Noord-Nederland: 108,1 M €
Doelen: Innovatie & koolstofarme economie, vooral in mkb
Verdeling via SNN

RIS 2021 - 2027: vier transities
Van lineaire naar circulaire economie: Minder en
ander (efficiënter en zuiniger) gebruik van
grondstoffen- en materialen; met kansen voor N-NL:
BBE, groene chemie, water- en milieu-technologie,
voedselchemie.
Van fossiele naar duurzame energie:  andere
energiebronnen, ander gedrag en andere
investeringsplannen.
Van zorg naar positieve gezondheid: van genezen naar
voor-komen, gezondheidstechnologie, duurzame
inzetbaarheid.
Van analoge naar digitale economie en samenleving:
Kansen voor N-NL digitale technologieën en spin off. 

1.

2.

3.

4.

Human capital met andere vaardigheden voor ander
werk, nieuwe manieren voor onderwijs en
(bij)scholing. LLO en flexibel inspelen op de vraag
vanuit het bedrijfsleven
Nieuw ondernemerschap met meer
innovatievermogen, het verbinden van koplopers
met volgers en betere toegang tot kennis en
onderzoek.

In alle 4 transities 2 onderwerpen essentieel: 
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Enhancing research & innovation capacities and uptake
of advanced technologies
Developing skills for smart specialisation, industrial
transition and entrepreneurship

Energy efficiency measures and reduction of greenhouse
gas emissions
Renewable energy
Smart energy systems, grids and storage
Transition to a circular and resource efficient economy
Sustainable multimodal urban mobility 

Climate change adaptation, risk prevention and disaster
resilience
Biodiversity, green infrastructure in the urban
environment, reducing pollution

Better cooperation governance of the NSR through
stronger cooperation networks within the NSR

Robust and smart economies

Green transition

Climate resilience

Better governance

INTERREG B | NSR prio’s4

Cross cutting 
spotlight themes:

+ Digitalisation
Rural-urban linkages
Strengths & challenges in the
North Sea basin

To be embedded into proposals
wherever relevant

INTERREG B | NWE 5 prio’s

Enhance nature protection, biodiversity and reduce all forms of pollution
Promote climate change adaptation and disaster risk prevention resilience

Promote energy efficiency and reducing greenhouse gas emissions
Promote renewable energy, smart energy systems 

Promote transition to a circular and resource efficient economy

Develop and enhance research and innovation capacities and the uptake of
advanced technologies

Enhance the effectiveness and inclusiveness of labour markets and access to
quality employment
Ensure equal access to healthcare (primary care and transition from institutional
to family and community-based care)
Enhance the role of culture and sustainable tourism in economic development,
social inclusion and social innovation

Smart climate resilience

Smart and just energy transition

Place-based circular economy

Innovation capacity 

Socially inclusive sustainable and resilient society
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INTERREG Europe

1. Policy Learning Platform
Open voor alle overheden met een beleidsvraag
Vraag kan worden voorgelegd aan:

-  Community of peers
-  Policy experts
-  Knowledge hubs 
-  Good practice database

2. Projecten
In 2021 - 2027 één overkoepelend thema: 

Samenwerking tussen regio's EU 27 plus Noorwegen en
Zwitserland
Samenwerking is mogelijk op alle EU-thema's; gericht op
verbetering van eigen regionale beleidsprogramma's 
Het gaat om kennisuitwisseling en wederzijds leren. Pilots
zijn mogelijk. 
Focus: 

Anders dan voorheen hoeft er nog maar  één van de
beleidsprogramma's per project een EFRO of
structuurprogramma te zijn.

          Better Cooperation Governance

-  Concurrerender en slimmer
-  Groener en veerkrachtiger
-  Socialer en inclusiever

Start met soft launch begin 2022

Marine Zaken en Visserij (EFMZ)
Ondersteuning bij overgang naar duurzame visserij
Tevens voor kustgemeenschappen voor diversifiëren van hun economie
Projecten voor meer nieuwe banen en een betere levenskwaliteit aan de Europese kusten
Nederland zet de EFMZV in ter bevordering van twee prioriteiten:

Budget € 6,5 miljard, waarvan € 101,5 miljoen naar Nederland

Meer concurrentiekracht van mkb in de visserij- en aquacultuursector;
Bescherming van het milieu en bevordering van efficiënt gebruik van hulpbronnen.

1.
2.

EUROPEES SOCIAAL FONDS+ (ESF+)
Verbeteren van werkgelegenheid
Ondersteuning van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Tegengaan van jeugdwerkloosheid. 
Verbetering van vaardigheden van werknemers
Steun voor de meest behoeftigen, met name kinderen die in armoede leven.

Lidstaten dienen najaar 2021 een operationeel programma in bij de Europese Commissie: activiteiten
en doelgroepen waar budget op gericht is. In NL naar verwachting werkgelegenheid voor kwetsbare
groepen, kwetsbare jongeren, werkzoekende ouderen en langdurig werklozen.

Budget: € 84 miljard, waarvan € 507,4 miljoen naar Nederland.
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Excellente wetenschap: onderzoek stimuleren waarbij de wetenschap zelf de vrijheid heeft om de
uitwerking te definiëren. De Europese Onderzoeksraad speelt hierbij een belangrijke rol.
Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen: onderzoek stimuleren
dat betrekking heeft op maatschappelijke uitdagingen. Daarnaast de technologische en industriële
potentie van onderstaande thema’s versterken: 

Innovatie Europa: Europa een voortrekkersrol geven in marktgedreven innovatie. Daarnaast is het
van belang dat de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en het hoger
onderwijs wordt versterkt.

gezondheid;
inclusieve en veilige samenleving;
digitaal en industrie;
klimaat, energie en mobiliteit;
voedsel, bio-economie en natuurlijke hulpbronnen, landbouw en milieu.

Voor wie? Organisaties binnen EU en Geassocieerde Landen: start-up, mkb, universiteit en
onderzoeksorganisatie tot en met grootbedrijf. 

Aanvragen zijn niet gemakkelijk.  Alleen de meest innovatieve projecten worden geselecteerd. Vaak is sprake
van samenwerking met partners uit minimaal drie partijen uit drie landen. Deelname wordt geregeld via
calls for proposals. RVO heeft een wegwijzer samengesteld: 

Budget: € 95,5 miljard 

HORIZON EUROPE
Onderzoeks- en innovatieondersteuning voor kennis- & onderzoekstellingen en bedrijven

Onderverdeeld in drie pijlers:

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/09/Horizon_Europe_wegwijzer_2021_2022.pdf

Een van de samenwerkingsprojecten in
Horizon 2020, de voorganger van Horizon
Europe. Het gaat over de Andes Lupine als
duurzaam alternatief voor soja in Europa. 

Met veertien Europese partners uit acht
verschillende Europese landen onder-
zocht lector Van Haren van de Hanze-
hogeschool Groningen hoe deze  lupine
kan worden gebruikt voor voeding en
voer. 

Productie, verwerking en toepas-singen
van dit gewas stonden centraal. een van
de belangrijke resultaten was dat het
lupineras Cotopaxi op de Europese ras-
senlijst werd geplaatst, waardoor de teelt
nu ook in Europa mogelijk is.

Naast gebruik voor voedsel en voer is ook
de toepassing in huidverzorgingsproduc-
ten, cosmetica en zelfs houtlijm mogelijk.

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/09/Horizon_Europe_wegwijzer_2021_2022.pdf


Mitigatie: uitstoot van broeikasgassen terugdringen, bijvoorbeeld door de doorontwikkeling & toepassing van
wetgeving en beleid of innovatieve technologieën en methoden.
Adaptatie: voorbereiden op bijvoorbeeld wateroverlast  en droogte door ontwikkeling en toepassing op gebeid
van beleid, wetgeving of technologie.
Informatie en bestuur: communicatie, samenwerking en kennisdisseminatie met het oog op beleid en
bewustwording.
Complementair aan deelprogramma 'hernieuwbare energie': energieonderwerpen die niet onder die bewuste
call  vallen, kunnen onder dit deelprogramma worden ingediend.
60% subsidie

Klimaatmitigatie- en adaptatie: 

Bouwen aan een nationaal, regionaal en lokaal beleidskader dat de overgang naar hernieuwbare energie
ondersteunt;
Versnellen van technologie, digitalisering, nieuwe diensten en bedrijfsmodellen en verbetering van de
gerelateerde professionele vaardigheden op de markt;
Aantrekken van particuliere financiering voor duurzame energie;
Ondersteunen van de ontwikkeling van lokale en regionale investeringsprojecten;
Betrekken en mondig maken van burgers bij de overgang naar hernieuwbare energie.
Subsidie: 95%.

Hernieuwbare energie:
Het gaat om niet-technologische projecten die gericht zijn op het in beweging zetten van een brede doelgroep. 

Circulaire economie en afval: ontwikkelen,  testen en / of  demonstreren van een innovatie rond efficiënter
gebruik van hulpbronnen, circulair ontwerp of hergebruik van afval.
Kwaliteit van leven: verbetering van luchtkwaliteit, water, bodem, chemicaliënbeheer of vermindering van
geluidsoverlast.
60% subsidie. 

Circulaire economie & kwaliteit van leven:

Projecten kunnen worden aangevraagd door bedrijven, overheidsorganisaties, NGO’s en kennisinstellingen.
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Ontwikkelen of  demonstreren  van projecten in            pijlers: 

LIFE

Ruimte voor de natuur: projecten die bijdragen aan beschermde natuurgebieden en natuurherstel. Bijvoorbeeld
in Natura2000-gebieden;
Specifieke maatregelen voor bedreigde soorten;
Gedragsverandering of veranderen van beheer en onderhoud en het beschermen van natuurlijke hulpbronnen;
Verbeteren van naleving van Europese regelgeving;
60% subsidie; kan oplopen tot 75% in geval van prioritaire habitats en/of soorten. 

Natuur en biodiversiteit: 
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ERASMUS
Bedoeld voor ondersteuning van de educatieve, professionele en persoonlijke ontwikkeling van mensen in onderwijs, opleiding,
jeugd en sport, in Europa en daarbuiten.                        Essentieel instrument voor de opbouw van een Europese onderwijsruimte.

Specifieke doelen

Leermobiliteit van individuen bevorderen,

evenals samenwerking, inclusie, excellentie,

creativiteit en innovatie op het niveau van

organisaties en beleid op het gebied van

onderwijs en opleiding;

Bevordering van niet-formele leermobiliteit en

actieve participatie van jongeren, evenals

samenwerking, creativiteit en innovatie op het

niveau van organisaties en beleid op het gebied

van jeugd;

Leermobiliteit of sportcoaches en personeel

bevorderen, evenals samenwerking, creativiteit

en innovatie op het niveau van sportorganisaties

en sportbeleid.

1.

2.

3.
3 Kernacties

Leermobiliteit;
Samenwerking tussen organisaties en instellingenSteun voor beleidsontwikkeling en samenwerking

1.
2.
3.

Budget
26,2 miljard, 
Aangevuld met ca. 2,2 miljard uit het instrument voorexterne samenwerking van de EU.
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