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2 Thema’s: 

1. Innovatie 

1.1. Versterken van de regionale human capital agenda (A) 

 Wat? Ondernemers beter inzicht geven in hun (toekomstige) vraag naar personeel met de juiste kwalificaties en 
vaardigheden  ondersteunen van acties met focus op de (latente) arbeidsvraag vanuit het bedrijfsleven + betere 
afstemming van vraag en aanbod binnen de vier maatschappelijke uitdagingen van de RIS3 (gezondheid & 
welzijn, voedselzekerheid, duurzame energie, schone, veilige watervoorziening) 

 Voor wie? Het (georganiseerde) bedrijfsleven en onderwijs- en kennisinstellingen op HBO- en WO-niveau.  

 Welk soort projecten?  

 Projecten waarin clusters van bedrijven en onderwijsinstellingen vraaggestuurd samenwerken aan 
ontwikkeling van curricula die de aansluiting tussen vraag naar en aanbod van hoogopgeleide medewerkers 
bevorderen (bijvoorbeeld in de vorm van bedrijfsscholen, werkstages voor docenten, etc.); 

 Projecten waarin bedrijven gezamenlijk structuren opzetten om R&D-faciliteiten van bedrijven te ontsluiten 
voor gebruik door onderwijsinstellingen; 

 Het ontwikkelen van gerichte E-portfoliosystemen, die kennis en ervaring inzichtelijk en uitwisselbaar maken 
binnen en tussen clusters (digitaal curriculum vitae met aanvullende informatie over vaardigheden, 
referenties, feedback etc.); 

 Projecten waarin structuren worden opgezet naar analogie van de Centres of Expertise, dan wel additionele 
activiteiten van bestaande Centres of Expertise en lectoraten. 

1.2. Stimuleren van kennisontwikkeling (B) 

 Wat? Versterking van de kennispositie van het noordelijke MKB versterken, MKB in staat stellen om beter kennis 
aan te boren en te genereren.  

 Voor wie? (MKB-)bedrijven en kennisinstellingen.  

 Welke acties?  

 Kennisontwikkeling en onderzoek door bedrijven samen met kennisinstellingen of door bedrijven onderling; 

 Ondersteuning van het MKB bij het verwerven van nieuwe kennis; 

 Uitwisseling van personeel tussen MKB-bedrijven, MKB en grootbedrijf of tussen MKB en kennisinstellingen 
gericht op kennisontwikkeling; 

 Activiteiten gericht op netwerkbenutting en matching, in het bijzonder laagdrempelig en cross-sectoraal. 
1.3. Stimuleren van valorisatie (C) 

 Wat? Ontwikkelaars en toepassers in het MKB stimuleren om kennis om te zetten in innovatie en om van daaruit 
nieuwe producten, technologieën, diensten of concepten te ontwikkelen. 

 Voor wie? (MKB)-bedrijven.  

 Welk soort projecten?  

 Innovatietrajecten, gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten, concepten, technologieën en diensten; 

 Testen van innovatieve toepassingen in een praktijkomgeving gericht op valorisatie van nieuwe technieken, 
indien het testen een logisch onderdeel is van een innovatietraject; 

 Valorisatie van producten en diensten door de opzet of verbetering van proeftuinfaciliteiten ten behoeve van 
innovatietrajecten van of met het bedrijfsleven. 

2. Koolstofarme economie (D) 

 Wat? Meer innovaties in Noord-Nederland gericht op reductie van uitstoot van broeikasgassen. 

 Voor wie? Het (georganiseerde) bedrijfsleven 

 Wat voor acties? 

 Innovatietrajecten voor nieuwe producten, concepten, technologieën en diensten die direct gerelateerd zijn 
aan koolstofarme technologieën die bijdragen aan CO2-reductie; 

 Testen van innovatieve toepassingen, die bijdragen aan CO2-reductie, in een praktijkomgeving, indien het 
testen een logisch onderdeel is van een innovatietraject; 

 Opzet of verbetering van proeftuinfaciliteiten, die bijdragen aan CO2-reductie, ten behoeve van 
innovatietrajecten van of met het bedrijfsleven. 

Hoe aanvragen? 
Calls (met open inschrijving) en tenders. De selectiecriteria worden per call (open inschrijving) of tender in detail uitgewerkt. 
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MEMO EFRO Norod-Nederland 

Uitgangspunten: 

 bijdrage aan de doelstellingen van het OP EFRO; 

 mate van innovatie; 

 kwaliteit van de business case; 

 kwaliteit van de aanvraag; 

 duurzame ontwikkeling 

Selectiecriteria: 

 Projecten worden aantoonbaar gedragen door de behoeften van het MKB. 

 De onderzoeksprojecten richten zich op toegepast onderzoek waarbij het bedrijfsleven is betrokken, maar hebben niet 
als doel de opzet of exploitatie van instituten te ondersteunen. 

 Specifieke activiteiten van intermediaire organisaties, die plaats vinden vanuit een duidelijke behoefte van het MKB, 
waarbij de EFRO-subsidie niet wordt gebruikt voor de opzet of exploitatie van deze organisaties . 

Financien: 

 

Tender januari 2015 
Tender Valorisatie 2015: gericht op de specifieke doelstellingen C en D (zie hierboven) 

 Budget 8,- miljoen beschikbaar om het MKB te ondersteunen in kennis te valoriseren (dat wil zeggen: kennis om te 
zetten in nieuwe producten en diensten).  

 Daarvan 2,5 miljoen specifiek voor innovaties CO2-reductie.  

 Open van 12-01 tot 01-05 2015 

 Einddatum project voor 31-03 2018 

 Subsidie minimaal 100.000,- en maximaal 600.000,- 

 Subsidiepercentage van 30%; 35% voor innovaties gericht op CO2 reducti 

 

 

 

 

 

 

 

 


