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Subsidiekansen in het programma OP-OOST 

Het Operationeel Programma Oost Nederland (OP Oost) stimuleert innovatieve projecten en 

regionale samenwerking in de provincies Gelderland en Overijssel. De twee thema’s waar men 

hier op inzet is ‘Algemene Innovatie’ en ‘Koolstofarme Economie’. Daarnaast dienen projecten 

aan te sluiten op (één van) de Slimme Specialisatie Strategieën van Gelderland en Overijssel: 

 

 Agrofood 

 Health 

 Energie‐ & Milieutechnologie (inclusief biobased) 

 High Tech Systemen en Materialen. 

 

Vanaf 21 maart is het opnieuw mogelijk subsidieaanvragen in te dienen in drie verschillende 

categorieën. Hieronder worden de belangrijkste kenmerken per regeling weergegeven. 

 

Naam 
instrument 

Type project Subsidie 
Minimale 

projectkosten 
Budget 

Gelderland 
Budget 

Overijssel  

Grote R&D-
projecten 

Ontwikkelingsproject 
van twee of meer 
samenwerkende 
partijen. De activiteiten 
hebben betrekking op 
experimentele 
ontwikkeling (eventueel 
gecombineerd met 
industrieel onderzoek). 

40% van de 
subsidiabele 
kosten, minimaal 
€ 250.000,- en 
maximaal € 
2.000.000,- 

€ 625.000,- Algemene 
Innovatie 
€ 8 Miljoen 

Algemene 
Innovatie 
€ 5,4 Miljoen 

Koolstofarme 
Economie 
€ 4,5 Miljoen 

Koolstofarme 
Economie 
€ 2,4 Miljoen 

Stimuleren 
proeftuinen 

Een proeftuin is een 
voorziening waar 
producten, procedés of 
diensten (door een 
samenwerking) die nog 
in ontwikkeling zijn 
onder realistische 
omstandigheden 
kunnen worden getest. 

50% 
(kennisinstelling) 
of 40% (bedrijf) 
van de 
subsidiabele 
kosten, minimaal 
€ 200.000,- en 
maximaal  
€ 600.000,- 

€ 500.000,- Algemene 
Innovatie 
1,8 Miljoen 

Algemene 
Innovatie 
€ 600.000,- 

Koolstofarme 
Economie 
1,2 Miljoen 

Koolstofarme 
Economie 
€ 1 Miljoen 

Stimuleren 
clusters en 
netwerk-

activiteiten 

Het tot stand brengen 
(of uitbreiden) van 
samenwerking gericht 
op MKB-
ondernemingen in Oost-
Nederland. En het 
stimuleren van MKB-
ondernemingen tot 
valorisatie. 

50% van de 

subsidiabele 

kosten, minimaal 

€ 200.000,- en 

maximaal  

€ 500.000,- 

€ 400.000,- Algemene 
Innovatie 
€ 1 Miljoen 
 

Algemene 
Innovatie 
€ 500.000,- 

Koolstofarme 
Economie 
€ 1,5 Miljoen 
 

Koolstofarme 
Economie 
€ 600.000,- 

 

De openstelling van de regelingen is van 21 maart 2018 tot 28 februari 2019. Belangrijk verschil 

met vorig jaar is dat aanvragen nog steeds op basis van First Come, First Serve principe ingediend 

worden, maar dat de kwaliteit van het voorstel zodanig moet zijn dat er ten minste een 

drempelwaarde van 70 punten wordt gescoord. Laat u door ons informeren hoe de scoring van 

uw project is te optimaliseren! 
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