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Twente in Europese projecten 



Succes bedrijven in Europese projecten 



Kansen in Brussel voor het MKB
• 4 grote programma’s:

• Horizon Europe
• Digital Europe
• EFRO
• INTERREG



Horizon Europe
• Europees Fonds voor Onderzoek & Innovatie



Horizon Europe
• Innovatieprojecten met minimaal 3 partners uit verschillende landen 

• Baanbrekende innovaties per MKB: European Innovation Council

• 70-100% cofinanciering

• Voorjaar 2021 van start, meerdere deadlines 

• Informatie bij Oost NL



Digital Europa
• Europees Fonds voor digitale transitie regionaal MKB 

• Opzetten van Europese Digitale Innovatie Hubs (EDIH); 
regionale toegang voor MKB

• MKB toegang tot kennis, testfaciliteiten, investeringen en Europese netwerken 

• Focus op Artificial Intelligence, High Perfomance Computing, Cybersecurity, Skills

• Start najaar 2021 



EFRO (incl. REACT)
• Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
• Mkb aanzetten tot innovatie / samenwerking stimuleren 
• Tussen mkb’ers onderling en tussen mkb’ers en de kennisinstellingen
• Nadruk op innovatie en CO2 reductie
• Projectomvang € 350.000 en maximaal € 2.000.000 subsidie
• Verwachte openstelling nieuwe programma: voorjaar 2022

• REACT: extra geld voor demoprojecten
• projectomvang € 600.000 en maximaal € 5.000.000 subsidie
• Openstelling 1 april / tweede call najaar 2021
• Zie www.op-oost.eu , voor laatste nieuws en projectvoorbeelden

http://www.op-oost.eu/


INTERREG D/NL 

• Samenwerkingsprojecten in de Nederlands-Duitse grensregio

• Verminderen van de barrièrewerking van de grens

• Versterken van de innovatiecapaciteit en invoering van geavanceerde technologieën

• Bevorderen van de overgang naar een circulaire en grondstofefficiënte economie

• Samenwerkingsprojecten met een omvang van ‘enkele miljoenen’

• Verwachte openstelling nieuwe programma: voorjaar 2022
• Zie www.deutschland-nederland.eu/nl/ voor laatste nieuws en projectvoorbeelden

http://www.deutschland-nederland.eu/nl/


Voordelen

• Veel geld beschikbaar 
naast nieuwe EU begroting ook Covid-herstelgeld

• Ondersteuningsmogelijkheden bij verschillende instanties:

OostNL / RVO /  NOVELT / MKB adviseurs / 
Uitvoeringsinstanties in de regio (niet in Brussel)



Maar…

• Niet voor elke MKB’er relevant

• Aanvragen en verantwoording: veel werk

• Slagingspercentages

• Projecten in samenwerkingsverband, vaak grensoverschrijdend



Meer informatie & contact

• Projectidee ?

• Karolien de Bruine / karolien.deBruine@oostnl.nl / 06 – 4247 0718
Gerko Slotman / g.slotman@overijssel.nl / 06 – 1076 3034 

• Organisatoren van de bijeenkomst

mailto:karolien.deBruine@oostnl.nl
mailto:g.slotman@overijssel.nl



