


PROGRAMMA

15.30 - Centrale opening door Lucas van der Meulen

15.45 - Paneldiscussie: hoe vinden we nieuwe
economische kansen en onderscheidend vermogen
voor Noord-Nederland?

• Circulaire economie: Ir. Bart Volkers – Programmamanager
Vereniging Circulair Friesland, Noord Nederland verdient 
circulair, water(technologie), KIA waardeketen 
(missiegedreven topsectorenbeleid)

• Hernieuwbare energie: Dr. Ir. Jan Jaap Aué – Lector 
Waterstoftoepassingen Hanze Hogeschool & Directeur Centre 
of Expertise Energy EnTranCe

• Brede gezondheid: Prof. Dr. Jochen Mierau – Hoogleraar
Economie van de Volksgezondheid en wetenschappelijk
directeur Aletta Jacobs School of Public Health 
Rijksuniversiteit Groningen

• Digitalisering: Dr. Nick Degens – Lector User-Centered Design 
Hanze Hogeschool en Voorzitter Noorden Digitaal

16.45 - Afsluiting en pitches over de Europese
programma’s en fondsen EFRO, JTF en Interreg
17.00 - Borrel en mogelijkheid om vragen aan
insiders te stellen over de Europese programma’s en 
fondsen





ER GAAT VOLDOENDE WERKING UIT 
VAN DE RIS3 OM NOORD-NEDERLAND 
INNOVATIEVER TE MAKEN



ALS REGIO DOEN WE (DAAR WAAR HET 
OM INNOVATIE EN ECONOMISCHE 
KANSEN GAAT) VOORAL WAT ANDEREN 
OOK DOEN. BETER GOED GEJAT DAN 
SLECHT BEDACHT



WE MAKEN VOLDOENDE SCHERPE 
KEUZES OM SAMEN TOT NIEUWE 
INNOVATIES TE KOMEN



HET NOORDELIJKE INNOVATIE 
ECOSYSTEEM SYSTEEM IS OPEN EN 
INCLUSIEF



WAT WENS JIJ NOORD NEDERLAND 
TOE IN 2030?





PITCHES

• RIS3 –Luc Hulsman // SNN

• JTF – Selma Zorgman // Provincie Groningen

• EFRO – Joep Hoveling // SNN 

• INTERREG A – Florian Agterhuis // Eems Dollard 
Regio

• INTERREG B – Erwin Zuidema // Provincie
Groningen

• INTERREG EUROPE – Tineke Smegen // Provincie
Drenthe



RIS3



JUST TRANSITION 
FUND (JTF)

• Doelstelling 

• €330 mln voor projecten die bijdragen aan het 
toewerken naar een groene, innovatieve economie die 
bijdraagt aan de brede welvaart, met nieuwe 
werkgelegenheid, een versterkt kennis en 
innovatiesysteem en een adequate, wendbare 
beroepsbevolking.

• Doelgroep

• Soorten projecten 

• Planning: 
• Eerste calls verwacht in najaar 2022

• SNN loket voor indienen aanvragen en uitvoering

• Voor meer informatie: 
https://www.provinciegroningen.nl/subsidies/werken-
en-ondernemen/just-transition-fund/

https://www.provinciegroningen.nl/subsidies/werken-en-ondernemen/just-transition-fund/


EUROPEES FONDS 
VOOR REGIONALE 

ONTWIKKELING 
(EFRO)

• Noordelijke mkb en stakeholders in het 
innovatie-ecosystem

• Direct gericht op innovatie én gericht 
op het innovatie-ecosysteem / goede 
randvoorwaarden

• Eerste openstelling gericht op 
valorisatie rondom de zomer

• Zoek elkaar op en maak impact voor 
de regio



INTERREG A DE-NL

• In een notendop: Ruim 35 jaar Duits-
Nederlandse samenwerking

• Instapprogramma: Relatief laagdrempelige
kennismaking Europese subsidiewereld

• Aan de slag met: innoveren, vergroenen, 
verbinden en aansluiten bij de burger in de regio

• Voor: Mkb’ers, kennisinstellingen, (hoge)scholen, 
regionale overheden, netwerkorganisaties etc. 

• Basisvoorwaarde: Een relatief concreet idee en 
minstens 1 Duitse en 1 Nederlandse partner

• What’s next: Partnerconsortium, projectschets, 
gesprek regionaal programma-management

• Noteer: Digitale kick-off programma op 20 april 
aanstaande – zie www.de-nl.eu

http://www.de-nl.eu/


INTERREG B 

• Transnationaal samenwerkingsprogramma met als doel het
verkleinen van economische en sociale Gericht op versterken
van onderzoek, efficiënte omgang met hulpbronnen,
bescherming van milieu en klimaat, en duurzaam + groen
vervoer.

• NSR (Noordzeeregio) en NWE (Noord-West Europa):
• NSR is reeds geopend: 2e call volgt najaar 2022
• NWE is ook reeds geopend: 1e call open van 22-03

tot 15-06

• Consortia uit min. 3 aangesloten landen: overheden,
onderwijs- en onderzoeksinstellingen, bedrijven en ngo’s.

• Relevant voor projecten tussen onderzoeksfase en naar de
markt brengen. Ook aandacht voor opschalen van
oplossingen



INTERREG EUROPE

• Interreg Europe richt zich op verbetering van 
beleidsinstrumenten voor regionale 
ontwikkeling.

• Voor overheden en organisatie die relevant 
zijn voor  het beïnvloeden van 
beleidsinstrumenten.

• De 1e call van het nieuwe programma staat 
open van 5 april tot 31 mei 2022.

• Het programma co financiert projecten en 
platforms voor regionale of lokale overheden 
en andere partners. Hierop wisselen ze 
praktijkvoorbeelden en ideeën uit om hun 
beleidsinstrument(en) te verbeteren. Kleine 
pilots mogelijk.

• De projectpartners moeten een mix zijn uit
de 4 aangewezen gebieden in Europa (noord, 
zuid west en oost)



BORREL 17.00-18.00
NOK, Forum



MEEDENKEN OF MEER 
WETEN OVER DE RIS3?

Kijk op de website van 
het SNN
https://www.snn.nl/over-
snn/europa-2021-2027

Of neem contact op met 
Shanne Bouma, 
secretaris kernteam RIS3 
via 
s.m.bouma@fryslan.frl

https://www.snn.nl/over-snn/europa-2021-2027

