
Doel
We willen de Zeeuwse economie verder versterken door de 
concurrentiekracht te verhogen. De sterke economische secto-
ren in onze provincie staan daarbij centraal. Duurzame netwer-
ken en samenwerkingsverbanden binnen deze sectoren, zoals 
de Kennis- en Innovatienetwerken, maken de Zeeuwse econo-
mie veerkrachtiger. De subsidieregeling Zeeland in Stroom-
versnelling stimuleert deze netwerken en samenwerkingsver-
banden tot het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken en 
demonstratieprojecten. Door het aanjagen van deze onderzoe-
ken en projecten stimuleren we innovatie, bundelen we kennis 
en stimuleren we samenwerking in de sector. Op deze manier 
verhogen we de concurrentiekracht van de Zeeuwse economie 
en werken we aan robuuste ecosystemen.  

De Zeeuwse Economische sectoren:
Havens en Logistiek
Industrie en Maintenance
Water en Energie
Vrijetijdseconomie
Agrofood en Seafood
Zorg

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

Haalbaarheidsstudies en verkenningen

Met studies en verkenningen kunnen consortia kansrijke 
ontwikkelingen toetsen en onderzoeken of nieuwe technolo-
gieën en maatschappelijke uitdagingen kansen bieden voor 
de Zeeuwse sectoren. Waar mogelijk in samenwerking met 
andere regio’s, zodat nieuwe programma’s, projecten en 
business cases ontstaan. 

• Totaal beschikbare subsidie €200.000 

• Subsidiepercentage 50%

• Max. subsidie per project €50.000

 
 
Voorbeeldproject: Beachwellness met Thalasso- 
therapie Cadzand-Bad

Een consortium van hotel Noordzee, Strandhotel 
Cadzand-Bad, het Kenniscentrum Kusttoerisme en 
Zorgsaam Zorggroep ontvingen een subsidie voor het 
uitvoeren van een studie naar de technische en econo-
mische haalbaarheid van een BeachWellness pavil-
joen met Thalassotherapie. Met dit onderzoek werken 
deze partijen samen aan de doorontwikkeling van de 
Badstatus van Cadzand-Bad en dragen hiermee bij aan 
de ontwikkeling van de regio tot een gebied vooroplo-
pend en onderscheidend op het vlak van gezondheid, 
wellness en vitaliteit in combinatie met recreatie en 
toerisme. 
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• Haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten

• Openstelling: 15 maart 2019 09:00 - 10 mei 2019 17:00

• Tenderprocedure 
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Demonstratieprojecten en pilots

Zeeland wil icoonprojecten faciliteren: demonstraties en 
pilots die een toonvoorbeeld zijn van clustersamenwerking 
in de Zeeuwse sectoren, als opmaat naar verdere dooront-
wikkeling van testfaciliteiten en fieldlabs.

• Totaal beschikbare subsidie  €800.000

• Subsidiepercentage 40%

• Max. subsidie per project €200.000 

Voorbeeldproject: Zeeuws zeewier, ontwikkeling  
moderne oogstmachine

Momenteel wordt zeewier volledig handmatig geoogst. 
Om de omvang van teelt percelen op te kunnen schalen 
is het noodzakelijk dat de oogst “snel en volledig” kan 
worden uitgevoerd, zonder dat het zeewier hierbij 
beschadigd. Een regionaal samenwerkingsverband van 
Seaweed Harvest Holland BV (Kerkwerve) en Murre 
Technologies BV (Krabbendijke), hierbij ondersteund 
door Stichting Noordzeeboerderij, gaat een flinke inno-
vatiestap te maken op het gebied van geautomatiseer-
de zeewieroogst. 

Voor wie?
Een haalbaarheidsonderzoek of demonstratieproject kan 
alleen aangevraagd worden door een consortium (netwerk/
samenwerking bestaande uit minimaal 2 bedrijven en één 
kennispartner), zoals de bestaande Kennis- en Innovatienet-
werken. Verder moet de aanvrager vanuit het consortium in 
Zeeland gevestigd zijn. De resultaten van de activiteiten moe-
ten overwegend in Zeeland worden uitgevoerd (minimaal 50%). 
NIET tot de doelgroep behoren aanvragen vanuit individuele 
bedrijven en/of kennisinstellingen.

Specifieke voorwaarden
De aanvraag moet gericht zijn op (de voorbereiding van) de 
ontwikkeling van een innovatief product, innovatief productie-
proces of innovatieve dienst. 
Let op! Nieuw in deze openstelling is dat de aanvrager moet 
aangeven hoe de aanvraag bijdraagt aan de strategische agen-
da’s van de Zeeuwse economische clusters, zoals opgenomen 
zijn in de subsidieregeling. 

Projectselectie op basis van kwaliteits- 
beoordeling  
In een tenderprocedure vindt de selectie per openstelling 
plaats op basis van kwaliteit en op advies van een onafhanke-
lijke deskundigencommissie. Alleen de beste projecten worden 
gehonoreerd. De selectiecriteria leest u in de subsidieregeling 
op de website. 

Hoe dient u een projectaanvraag in?
Aanvragen kunnen in de openstellingsperiode op de website 
ingevuld worden, waarna ze na ondertekening per post ge-
stuurd kunnen worden naar Provincie Zeeland, t.a.v. subsidies, 
Postbus 6001, 4330 LA in Middelburg.

JAARPLANNING 2019

Brede openstelling: 
Versterking economische clusters

maart - 
mei ‘19

Thematische openstelling: 
Human Capital Agenda

aug. - 
okt. ‘19

Brede openstelling: 
Versterking economische clusters

sept. -  
nov.‘19

Thematische openstelling: Vestigingsklimaat
dec.’19 - 
feb. ‘20

Let op! In dit jaar zullen er aparte openstellingen zijn voor projecten die 
passen binnen de thema’s Human Capital Agenda en Vestigingsklimaat.

Meer informatie en begeleiding bij de aanvragen?

• Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op 
www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/subsidie-econo-
mische-structuurversterking-zeeland

• Er worden inloopspreekuren georganiseerd om uw 
projectaanvraag te bespreken. Voor meer informatie over 
locatie en tijden, kijk op bovengenoemde website. 

• Impuls Zeeland kan u begeleiden bij uw aanvraag. Neem 
hiervoor contact op met Michel Carol  
(michelcarol@impulszeeland.nl) of Yvonne Braamse 
(yvonnebraamse@impulszeeland.nl) of Wies  
Buysrogge (wiesbuysrogge@impulszeeland.nl).

• Meer informatie over de Kennis- en  
 Innovatienetwerken is te vinden op 
de website van Campus Zeeland  
https://campuszeeland.nl/
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Deze factsheet is een samenvatting waar geen rechten aan kunnen worden 

ontleend. De volledige tekst vindt u in de subsidieregeling. 




