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Missie

Mooie achtergrond invoegen zodat missie er in witte letters mooi uitknalt

Wij zijn een samenwerkingsverband van de drie noordelijke provincies Drenthe, 
Fryslân en Groningen. Wij stimuleren, faciliteren en verbinden mensen, ideeën en 
ambities die bijdragen aan de ontwikkeling van Noord-Nederland. Dit doen wij 
iedere dag door: 

- Het verstrekken van subsidies in Noord-Nederland. 
- Het behartigen van de Noord-Nederlandse belangen in Den Haag en Brussel. 
- Het samenbrengen van noordelijke bedrijven, (kennis)instellingen en overheden 

Met als uiteindelijke doel om samen Noord-Nederland nóg mooier en sterker te 
maken! 
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RIS3 = Regionale 

Innovatiestrategie

RIS3 = specialiseren, onderscheiden van andere regio’s

Noord-Nederland:
✓Al in 2014-2020 maatschappelijke vraagstukken basis voor RIS3
✓RIS3 2021-2027: van maatschappelijke uitdagingen naar transities:
✓Duurzame energie
✓Circulaire economie
✓Duurzame gezondheid
✓Digitalisering

✓RIS3 wordt sturender dan in 2014-2020
✓Transities: urgentie, betrokkenheid, flexibiliteit, inclusiviteit
→ niemand bij voorbaat uitgesloten
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RIS3 N-NNL

Wat-vraag & hoe-vraag

Hoe kansen benutten?

Verbetering werking innovatie-ecosysteem 
= essentie RIS3 Noord-Nederland

✓Meer samenhang
✓Meer openheid
✓Kortere lijnen
✓Meer partijen aanhaken

‘peer exchange, peer learning’
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Subsidie zoekt innovatief idee                                      naar:

N-NL (regio) zoekt jouw / jullie idee, oplossing, toekomstgerichte plan!

“Explicieter op zoek naar match tussen doelstellingen initiatiefnemer en 
doelstellingen strategie/programma”

Een nieuwe beweging: van…… naar……
De beweging die provincies en SNN met RIS3 en programma’s willen maken, 

van:
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EU-Fondsen 2021-2027
✓EFRO-Programma : innovatie (127 miljoen)  – voor geheel N-NL

✓Just Transition Fund (JTF) : energie, economische transformatie, opvang

negatieve soc-economische gevolgen (330 miljoen)  – voor Groningen (ws ook Emmen)*

✓INTERREG

✓‘I3’

✓Horizon Europe…

* Ook partijen van buiten dit gebied kunnen meedoen, mits tbv doelstellingen Groningen (en Emmen).
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EFRO vs JTF

Complementair: 

“EFRO om zaadjes te laten ontkiemen; JTF om meest kansrijke plantjes te laten uitgroeien tot 

bomen en bossen” 

Overlappend:

Innovatie en human capital →  waarschijnlijk aantal gezamenlijke calls/regelingen 

(Gr: JTF ←→ Dr, FR: EFRO)
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EFRO-Programma 2021-2027

“In 2014-2020 lag de nadruk op het 

valoriseren van innovaties en het verder 

helpen van al innovatieve mkb’ers.

In het nieuwe programma blijven we dit doen, 

maar richten we ons daarnaast nadrukkelijker 

op het ecosysteem en op het vergroten van de 

groep innovatieve bedrijven.”



Wij stimuleren, faciliteren en verbinden

EFRO 2021-2027

MKB-ondersteuning: 
naar een geïntegreerde aanpak

Manier van werken:
- verbindingen stakeholders:

bij ontwikkelen & uitvoeren
calls/regelingen

- meer experimenteren
- werken met uitvragen
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JTF 2021-2027

Integrale aanpak via drie, samenhangende sporen:

1. Een nieuw Economisch Perspectief
▪ Vernieuwing economie (link RIS3, EFRO)
▪ Versterken van het kennis- en innovatiesysteem (= RIS3, EFRO)

2. Een groen Perspectief
▪ ‘Randvoorwaarden’ = vergroening productieprocessen industrie
▪ Benutten van kansen die voortkomen uit de vergroening (= RIS3, EFRO)

3. Menselijk kapitaal en maatschappelijk perspectief
▪ ‘Randvoorwaarden’ = voldoende, juiste skills (link RIS3, EFRO, ESF+)
▪ Een succesvolle maatschappelijke transformatie (“no one left behind”)
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Praktische informatie

EFRO
✓Programma ingediend bij EC:

eind dec 2021 

✓Verwachte goedkeuring EC: juni 2022

✓Geplande start programma: september 

2022

✓Verwachte eerste openstelling:

✓Valorisatie instrument =

opvolger Call Valorisatie&VIA,

ws gecombineerd

✓Sterkere koppeling met Transities

✓Bijdrage project aan doelen programma 

en RIS3

✓Verbinding met anderen

JTF
✓Programma ingediend bij EC:

eind maart 2022

✓Verwachte goedkeuring EC: “zomer 

2022”

✓Geplande start programma: 

“september/oktober 2022”

✓Verwachte eerste openstelling:

✓…. 

Alles onder voorbehoud !
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Vragen?
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