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Geacht Statenlid,   
 
 
Met trots presenteer ik u het jaaroverzicht van het Operationeel Programma EFRO 2021.  

Noord-Nederland maakt al meer dan 20 jaar succesvol gebruik van Europese subsidies. Met het 
Europese subsidieprogramma EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) versterken we 
de economische ontwikkeling in Noord-Nederland. Namens en voor de drie noordelijke provincies 
Drenthe, Fryslân en Groningen zorgt het SNN ervoor dat deze Europese subsidie zo goed mogelijk 
besteed wordt.   

De kapstok voor de inzet van deze Europese subsidie wordt gevormd door de Regionale Innovatie- 
en onderzoeksstrategie voor slimme specialisatie (RIS3). Deze strategie is ontwikkeld door 
noordelijke overheden, kennisinstellingen, ondernemers en andere partners. Met de RIS3 zetten 
we in op een innovatiever en sterker Noord-Nederland en werken we aan een circulaire, gelukkige 
en inclusieve regio.  

EFRO-jaaroverzicht 2021 

Wat gebeurt er precies met deze EFRO-subsidie? Waarom is dit belangrijk en waar staan we nu 
met het programma? Hoeveel Europese subsidie werd er verstrekt in 2021? Wat levert het op en 
hoe ziet de toekomst eruit? U leest het allemaal op onze website in het digitale en beeldende 
EFRO-jaaroverzicht over 2021! 
  

https://opefro2021.snn.nl/
https://opefro2021.snn.nl/


 
In dit jaaroverzicht ziet u ook verschillende projecten en initiatieven terug die zijn gerealiseerd met 
Europese subsidie, voor én door het noordelijke bedrijfsleven en de kennisinstellingen. U leest 
bijvoorbeeld over orthopedische schoenen uit een 3D-printer, een windmolen van hergebruikt 
plastic en de zoektocht naar gezonde koolhydraten. Verder namen de afgelopen jaren 1721 
noordelijke mkb’ers deel aan innovatietrajecten door Europese subsidie: dat past mooi bij het 
samenwerken aan een innovatiever en sterker Noord-Nederland. 

Ik wens u veel leesplezier! 

Met vriendelijke groet,  
 
 
 
Marjan Dol 
Directeur  
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VEEL ANIMO VOOR EUROPESE SUBSIDIES 
Noord-Nederland maakt al meer dan 20 jaar succesvol gebruik van 
Europese subsidies. Het SNN is namens de drie noordelijke provincies 
de organisatie voor het aanvragen en uitvoeren van Europese subsidies 
vanuit het EFRO-programma (Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling) in Noord-Nederland.

DE ROL VAN HET SNN
Het SNN is een samenwerkingsverband van de drie noordelijke 
provincies. Wij stimuleren, faciliteren en verbinden mensen, ideeën en 
ambities die bijdragen aan de ontwikkeling van Noord-Nederland. Door 
het samenbrengen van noordelijke bedrijven, kennisinstellingen, 
overheden en inwoners dragen wij bij aan waardevol leven en creëren 
wij impact in Noord-Nederland.

Bij ons kunnen mkb-bedrijven en (kennis)instellingen Europese 
subsidies aanvragen. Het SNN behandelt, weegt en kent subsidies toe. 
Belangrijk in de beoordeling is de innovatieve waarde van een aanvraag 
als bijdrage aan het versterken van de maatschappelijke en 
economische doelen waarmee we Noord-Nederland nog mooier en 
sterker maken.
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EUROPA TIJDENS DE PANDEMIE
2021 stond, wat Europese fondsen betreft, vooral in het teken van de 
implementatie van REACT-EU in het programma. Dit programma is door 
de Europese Commissie opgezet naar aanleiding van de coronacrisis.

SNEL INZETBAAR
Dankzij de grootste programmawijziging ooit is een toegevoegd budget 
van € 58,5 miljoen gecreëerd voor projectaanvragen. Noord-Nederland 
slaagde erin om de middelen snel, al vanaf begin 2021, beschikbaar te 
stellen. De openstellingen waren gericht op (1) het stimuleren van het 
mkb; om juist ook in deze tijd toekomstgerichte investeringen te blijven 
doen en kansen te verzilveren en (2) een goed werken 
innovatie-ecosysteem; om knelpunten te overwinnen en sterker uit de 
crisis te komen.

Aan het eind van het jaar was al € 27,5 miljoen formeel toegekend aan 
projecten en over nog eens € 19,5 miljoen aan subsidieaanvragen was een 
positief advies uitgebracht. De verwachting is dat in de loop van 2022 het 
gehele REACT-EU-budget zal zijn toegekend.

Figuur: toekenningen uit voortgangsrapportage REACT-EU Q4 2021
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RIS3: STRATEGIE VOOR HET NOORDEN
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https://www.snn.nl/nieuws/ondernemers-opgelet-volop-subsidies-voor-gezamenlijke-innovatie


SPEERPUNT RIS3: VAN ANALOOG NAAR DIGITAAL 
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https://www.snn.nl/raak-geinspireerd/voetprint-orthopedische-schoenen-uit-een-3d-printer
https://www.snn.nl/nieuws/subsidie-voor-meer-industrie-40-in-het-noorden-door-project-3d-printkompas


WAAR STAAN
WE NU?

EFRO EN REACT-EU: HET
MKB MAAKT ER GEBRUIK VAN

NOORD-NEDERLAND BENUT 
EUROPEES PROGRAMMA 
TIJDENS CORONA: REACT-EU

IMPACT CORONA OP HET 
EFRO-PROGRAMMA

UITGELICHT SPEERPUNT RIS3:
VAN EEN LINEAIRE NAAR
EEN CIRCULAIRE ECONOMIE

6



NOORD-NEDERLAND BENUT
EUROPEES PROGRAMMA TIJDENS CORONA: REACT-EU
De openstellingen uit de REACT-EU-middelen in Noord-Nederland waren 
gericht op (1) het stimuleren van het mkb; om kansen te verzilveren en 
knelpunten aan te pakken en (2) een goed werkend innovatie-ecosysteem; om 
knelpunten te overwinnen en sterker uit de crisis te komen.

KANSEN UIT DE RIS3 VERZILVEREN: ‘NEVER WASTE A GOOD CRISIS’
REACT-EU richt zich – als onderdeel van een crisis- en herstelpakket – op het 
herstel van een veerkrachtige economie. De inzet van deze toekomstgerichte 
investeringen focust zich daarbij op een groene en digitale economie. Zoals 
Winston Churchill het immers al zei: “Never waste a good crisis.” Juist nu 
kiezen we voor een groene toekomst.

KNELPUNTEN INNOVATIE-ECOSYSTEEM AANPAKKEN
Noord-Nederland zet in op een sterk en goedwerkend innovatie-ecosysteem. 
Door de coronacrisis waren knelpunten in dit systeem ontstaan. De 
openstellingen uit REACT-EU waren er dan ook op gericht om die knelpunten 
aan te pakken. De noordelijke provincies en het SNN nodigden specifiek kennis- 
en onderwijsinstellingen en partijen rond de zorg uit om met een gezamenlijke 
aanpak te komen, zodat zij hun rol in het innovatie-ecosysteem kunnen blijven 
vervullen en versterken.

WAAR STAAN WE NU?
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EFRO EN REACT-EU: HET MKB
MAAKT ER GEBRUIK VAN

WAAR STAAN WE NU?
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€ 

https://www.snn.nl/nieuws/nieuws-over-de-via-subsidie-en-call-valorisatie-en-kennisontwikkeling


IMPACT CORONA OP HET 
EFRO-PROGRAMMA
Vanwege de coronamaatregelen en de economische effecten van de crisis 
hebben veel projecten binnen het reguliere deel van het EFRO-programma 
verzocht om verlenging van de projectperiode. Vertragingen zijn met name 
ontstaan door gedwongen sluiting van laboratoria, het niet fysiek kunnen 
samenwerken aan projectactiviteiten en door de crisis ontstane knelpunten 
in de toeleveringsketen. In sommige gevallen zijn projecten inhoudelijk 
gewijzigd.

BESTEDINGEN EN DE AFRONDING VAN PROJECTEN SCHUIVEN 

OP
Vooralsnog zijn er geen projecten die vanwege de coronacrisis niet ten 
uitvoer komen. Wel heeft de crisis tot gevolg dat bestedingen en de 
afronding van projecten opschuiven naar de einddatum van het programma. 
Het SNN staat daarom in nauw contact met de begunstigden over de 
voortgang van hun projecten.

WAAR STAAN WE NU?
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https://www.snn.nl/nieuws/nieuws-over-de-via-subsidie-en-call-valorisatie-en-kennisontwikkeling
https://www.snn.nl/raak-geinspireerd/een-windmolen-van-hergebruikt-plastic-waarom-niet
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EFRO OVERTREFT ALLE VERWACHTINGEN: 
TOEKENNING SUBSIDIES
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Het Operationeel Programma (OP EFRO) voor Noord-Nederland heeft een productief jaar 
achter de rug. Vanuit de reguliere programmering zijn de laatste projecten toegekend voor 
prioriteiten als human capital, kennis en innovatie. Voor de prioriteit koolstofarme 
economie was dit al het geval, waardoor nu het volledige budget is toegekend.

BIJDRAGE AAN PRIORITEIT INNOVATIE
Tot en met eind 2020 is er voor € 177,2 miljoen aangevraagd voor projecten die bijdragen 
aan prioriteit 1: human capital, kennis en innovatie. € 119,0 miljoen daarvan is formeel 
toegekend.

BIJDRAGE AAN PRIORITEIT KOOLSTOFARME ECONOMIE
Tot en met eind 2019 is er voor € 38,6 miljoen subsidie aangevraagd voor projecten die 
bijdragen aan prioriteit 2: Koolstofarme economie. Hiervan is voor € 27,6 miljoen 
toegekend.

BIJDRAGE AAN REACT-EU-PRIORITEIT
Tot en met eind 2021 is er voor € 86 miljoen subsidie aangevraagd voor projecten die 
bijdragen aan de REACT-EU-prioriteit: een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de 
economie. € 30 miljoen daarvan is formeel toegekend en € 19,5 miljoen euro is positief 
beoordeeld door de deskundigencommissie en in afwachting van een formele toekenning. 
Daarnaast lag nog voor 15,1 miljoen euro aan projecten voor bij de deskundigencommissie.

Figuur: Stand van zaken per prioriteit

https://opefro2021.snn.nl/toekenning-subsidies-figuren.jpg


EFRO OVERTREFT ALLE VERWACHTINGEN: 
REALISATIE INVESTERINGEN
Belangrijke indicatoren die aangeven of het EFRO-programma op koers ligt, 
betreft het aantal deelnemende bedrijven en de gerealiseerde investeringen.

INDICATOR DEELNEMENDE ONDERNEMINGEN: VER OVERTROFFEN
Dat het EFRO-programma bij uitstek geschikt is voor het mkb werd voorgaande 
jaren al duidelijk. Eind 2021 waren er 1721 bedrijven bij het EFRO, inclusief 
REACT EU, betrokken. De streefwaarden worden daarmee ver overtroffen. De 
laagdrempelige VIA-subsidie draagt hier voor een belangrijk deel aan bij.

INDICATOR GEREALISEERDE INVESTERINGEN: BESTEDINGEN OP 

SCHEMA
Ieder jaar moet een vastgesteld volume aan subsidiabele kosten worden 
goedgekeurd en gedeclareerd bij de Europese Commissie. Dit is de zogenaamde 
bestedingsnorm. Het bedrag dat voor 2021 gehaald moet worden is € 133,1 
miljoen.

Eind 2021 is voor in totaal € 172,7 miljoen aan kosten door projecten bij het SNN 
ingediend en gecontroleerd. Inclusief technische bijstand komt dit uit op een 
totaal van € 181,5 miljoen aan gecontroleerde kosten. Hiervan is € 160,6 miljoen 
aan kosten opgenomen in de betaalaanvraag aan de Europese Commissie. 
Daarmee is de norm voor 2021 ruimschoots gehaald en is ook de 
bestedingsnorm voor 2022 binnen handbereik.

Figuur: Prestatiekader met indicatoren per prioriteit

WAT LEVERT HET OP?
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WAT LEVERT HET OPERATIONEEL 
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https://www.snn.nl/over-snn/dienstverlener-subsidies/noord-nederlandse-innovatiemonitor
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https://www.snn.nl/nieuws/nieuws-over-de-via-subsidie-en-call-valorisatie-en-kennisontwikkeling
https://www.snn.nl/raak-geinspireerd/koolhydraten-verdienen-een-positief-imago
https://www.instagram.com/p/CN70OPNpkpE/?utm_source=ig_web_copy_link
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EEN VOORUITBLIK OP 
VOLGEND JAAR
In 2022 richt het programma zich op het zo spoedig mogelijk afronden van de 
lopende aanvraagtrajecten binnen REACT-EU. Op die manier kunnen begunstigden 
de relatief korte looptijd tot uiterlijk 31 december 2023 zo goed mogelijk benutten. 
Tegelijkertijd wordt de voortgang van de nog lopende projecten intensief 
gemonitord, zodat het programma volgend jaar tot een optimale afronding van het 
programma kan komen.

START VAN HET NIEUWE EFRO-PROGRAMMA 2021-2027
In 2022 wordt ook gestart met het nieuwe EFRO-programma voor de periode 
2021-2027. Het programma is in 2021 ingediend bij de Europese Commissie, op 
korte termijn wordt de formele goedkeuring verwacht. Parallel aan dit proces 
bereidt het SNN de eerste openstellingen voor door het opzetten van de governance, 
de algehele programmering, het subsidie-instrumentarium, inclusief aanvraag- en 
beoordelingsprocessen en ondersteunende ICT.

VOORUITBLIK
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IMPACT MAKEN MET SUBSIDIES 
2021-2027
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https://www.snn.nl/nieuws/ondernemers-opgelet-volop-subsidies-voor-gezamenlijke-innovatie
https://www.snn.nl/nieuws/noord-nederland-is-op-zoek-naar-jullie-toekomstgerichte-plan
https://www.snn.nl/nieuws/webinar-ris3-en-europese-fondsen-gemist-kijk-het-hier-terug
https://www.snn.nl/nieuws/terugblik-webinar-innovatie-ecosystemen-met-dries-faems-en-thijs-broekhuizen
https://www.snn.nl/nieuws/terugblik-webinar-innovatie-ecosystemen-met-dries-faems-en-thijs-broekhuizen
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https://www.instagram.com/p/CPX911jtBUn/?utm_source=ig_web_copy_link
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