
1. Versterken organiserend vermogen
 > kennis- en innovatienetwerken

Kennis en innovatie is een belangrĳke pĳler om de economische 
structuur van Zeeland te versterken. Onder de naam Campus 
Zeeland werken kennisinstellingen, overheden en bedrĳven 
binnen Zeeland samen aan de versterking van de Zeeuwse 
economische sectoren. Dat doen we door nieuwe onderwĳs- en 
onderzoeksvoorzieningen te realiseren, die passen bĳ het DNA 
van Zeeland. Door samen te investeren in Campus Zeeland zorgen 
we voor een sterke koppeling tussen onderwĳs en bedrĳfsleven. 
Dat vergroot de innovatiekracht van Zeeland. Zo blĳft Zeeland 
aantrekkelĳk voor bedrĳven, werknemers en studenten.

Het versterken van de economische structuur begint bĳ de basis: 
sterke netwerken die kennis bundelen, innovatie organiseren en 
samenwerken om de sector te versterken. Het is daarom belangrĳk 
dat er binnen de belangrĳkste clusters sterke, triple helix netwerken 
zĳn. Het doel van de regeling voor kennis- en innovatienetwerken is om 
in elke kernsector één of enkele robuuste netwerken tot ontwikkeling 
te brengen waarin bedrĳven, kennisinstellingen en overheden 
meerjarig met elkaar werken aan innovatie en/of aan de invulling van 
nieuwe opleidingen.
Door samenwerking binnen die robuuste netwerken kunnen bedrĳven 
en kennisinstellingen (beter dan tot nu toe) gebruik maken van 
beschikbare regionale, nationale en Europese middelen, zoals OP 
Zuid en Interreg. De regeling voor k&i-netwerken valt binnen Campus 
Zeeland. Campus Zeeland stimuleert daarmee vraaggericht onderzoek 
en onderwĳs in de vĳf Zeeuwse kernsectoren en vergroot de 
innovatiekracht in de kernsectoren. De ondersteuning vanuit Campus 
Zeeland richt zich op het organiserend vermogen van de netwerken 
- en niet op de inhoudelĳke programma’s en projecten die hieruit 
voortvloeien. 

Subsidiecriteria
• Het netwerk wil inzetten op de versterking van het organiserend 

vermogen van het netwerk; het doel is het ontwikkelen van een 
robuust netwerk (en niet de uitvoering van een project);

• De vraag vanuit de ondernemers het belangrĳkste uitgangspunt van 
het netwerk vormt;

• Het initiatief een bovenlokale (Zeeuwse-brede) impact heeft;
• De initiatiefnemers minimaal de helft van de benodigde middelen 

zelf in brengen;
• Helder dient te zĳn wat de projecten bĳdragen aan de versterking 

van de concurrentiekracht van één of meerdere Zeeuwse 
kernsectoren;

• Helder dient te zĳn hoe de initiatiefnemers samenwerken met 
andere organisaties en instellingen in Zeeland en/of in buurregio’s 
en hoe zĳ van toegevoegde waarde zĳn op de eventuele reeds 
bestaande netwerken in de betre�ende kernsector.

Er worden drie fasen onderscheiden:
• Pioniersfase: een verkennend netwerk waarbĳ de betrokken 

partĳen de mogelĳkheden willen onderzoeken voor een 
structurele samenwerking binnen een van de Zeeuwse 
kernsectoren. 

• ‘Groeifase: hierbĳ gaat het om een netwerk waarbĳ de 
toegevoegde waarde van het netwerk reed onderschreven is.

• Volwassenfase: kennis- en innovatienetwerken die al goed 
of langer lopen en in de volwassenheidsfase verkeren, 
maar bĳvoorbeeld denken aan een doorstart of een nieuwe 
toevoeging/uitbreiding van het netwerk. 

De sterke kennis- en innovatieinfrastructuur die ontstaat door 
robuuste netwerken vormt dé voedingsbodem voor de opstart 
en ontwikkeling van consortia en vervolgprojecten, zoals 
haalbaarheidsstudies en demonstratieprojecten. 

Subsidiepercentage en –bedrag
Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 50% van de totale 
subsidiabele kosten. Subsidiabele kosten zĳn uitsluitend de kosten 
die aantoonbaar gerelateerd zĳn aan de invulling en versterking van 
het organiserend vermogen van het netwerk. Het subsidiebedrag 
bedraagt maximaal € 15.000,- voor netwerken in de pioniersfase en 
maximaal € 50.000,- voor netwerken in de groei of volwassen fase.  
De beoordeling van de aanvragen vindt plaats via een first come first 
serve-systeem door een onafhankelĳke deskundigencommissie. 

2. Haalbaarheidsstudies en verkenningen
Consortia kunnen kansrĳke ontwikkelingen toetsen en 
onderzoeken of nieuwe technologieën en maatschappelĳke 
uitdagingen kansen bieden voor de Zeeuwse sectoren, waar 
mogelĳk in samenwerking met andere regio’s, waardoor
nieuwe programma’s, projecten en business cases ontstaan.
Het is mogelĳk om hiervoor haalbaarheidsstudies- en 
verkenningen te doen. 

Een haalbaarheidsonderzoek kan vanuit een consortium uit een 
van de economische clusters industrie en maintenance, havens en 
logistiek, agro- en seafood, water en energie, vrĳetĳdseconomie 
en zorg worden uitgevoerd en is gericht op een van de thema’s 
voortvloeiend uit het Investeringsprogramma Zeeland in 
stroomversnelling: energietransitie, circulaire economie, biobased 
economy, ICT, human capital en vestigingsklimaat.
Het onderzoek kan worden uitgevoerd ter voorbereiding van de 
ontwikkeling van een:
• innovatief product 
• innovatief productieproces 
• innovatieve dienst 

Subsidiecriteria
Het haalbaarheidsonderzoek sluit aan bĳ de agenda van het 
betre�ende consortium (bĳvoorbeeld afkomstig vanuit een Kennis 
en innovatienetwerk en draagt bĳ aan de structuurversterking van 
de Zeeuwse economie vanuit een Zeeuwse context. Daarnaast is het 
innovatief en heeft het voorstel voldoende kwaliteit.

Subsidiepercentage en - bedrag
Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 50% van de totale 
subsidiabele kosten. Subsidiabele kosten zĳn uitsluitend de 
kosten die aantoonbaar gerelateerd zĳn aan de realisatie van het 
haalbaarheidsonderzoek. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 
€ 50.000,-. De beoordeling van de haalbaarheidsonderzoeken 
vindt plaats via een tendersysteem door een onafhankelĳke 
deskundigencommissie. 
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INVESTEREN in

CONCURRENTIEKRACHT
en SAMENWERKING
We willen de Zeeuwse economie verder versterken, door 
de concurrentiekracht te verhogen. De sterke economische 
sectoren in onze provincie staan daarbij centraal: havens 
en logistiek, industrie en maintenance, water en energie, 
vrijetijdseconomie, agro- en seafood en zorg.  Duurzame 
netwerken en samenwerkingsverbanden binnen deze
sectoren maken de Zeeuwse economie veerkrachtiger. 
Bovendien bieden ze een goede basis voor innovaties en 
het exporteren van kennis. Bent u ondernemer in één van 
deze sectoren en heeft u plannen voor samenwerking, 
haalbaarheidsonderzoeken of demonstratieprojecten?
In deze folder leest u over de subsidie mogelijkheden.

Duurzame versterking van de Zeeuwse economie is het
gezamenlijke doel van regio en Rijk. Dat is vertaald in het 
investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 
en opgenomen in het programma van Campus Zeeland. 
Basisvoorwaarden voor een sterke economie zijn:

• Een goede kennisinfrastructuur;
• Systeemversterking in de economische sectoren;
• Sterke verbindingen tussen overheid, ondernemingen en 

onderwijs (triple helix).

Met de subsidie Economische structuurversterking Zeeland 
versterkt Zeeland deze basisvoorwaarden. De subsidie is
bedoeld voor: 

1) het organiserend vermogen van sectoren 
2) haalbaarheidsonderzoeken 
3) demonstratieprojecten. 
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3. Demonstratieprojecten en pilots

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

Subsidiecriteria
Een demonstratieproject is gericht op de ontwikkeling en 
realisatie van een innovatief fysiek product, een innovatief proces 
of een innovatieve dienst binnen de thema’s die voortkomen 
uit het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling: 
energietransitie, circulaire economie, biobased economy, ICT, human 
capital en vestigingsklimaat. Met het project wordt uitvoering 
gegeven aan een gezamenlĳke agenda van een consortium in één 
van de economische clusters industrie en maintenance, havens en 
logistiek, agro- en seafood, water en energie, vrĳetĳdseconomie of 
zorg. Het project draagt bĳ aan het versterken van de economisch 
structuur in Zeeland en biedt perspectief op verdere ontwikkelingen 
binnen het cluster. Daarnaast is het mogelĳk om voor 
demonstratieprojecten die passen in Europees of nationaal subsidie 
instrumentarium aanvullende cofinanciering aan te vragen tot een 
maximale publieke steun van 50%. 

Subsidiepercentage en -bedrag
Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 40% van de totale 
subsidiabele kosten. Subsidiabele kosten zĳn uitsluitend de 
kosten die aantoonbaar gerelateerd zĳn aan de realisatie van 
het demonstratieproject Het subsidiebedrag bedraagt minimaal 
€ 50.000,- en maximaal € 200.000,-. De beoordeling van de 
demonstratieprojecten vindt plaats via een tendersysteem.
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Verbeteren van de leefbaarheid in Zeeland

Versterken van de regionale economie is een randvoorwaarde 
voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Niet alleen voor 
de huidige inwoners, maar ook voor toekomstige bewoners 
en bedrijven. Projecten om het organiserend vermogen van 
kennisnetwerken te vergroten, haalbaarheidsstudies en 
demonstratieprojecten vergroten de kennisbasis, verhogen de 
werkgelegenheid en hebben toevoegde waarde en efficiency. 
Daarmee vergroten ze niet alleen de economische structuur 
van Zeeland, maar ook de leefbaarheid in onze provincie. 
Leefbaarheid betekent immers ook dat er genoeg banen
zijn en dat een regio aantrekkelijk is om te wonen en
te werken. 

Wie
De subsidie economische structuurversterking Zeeland is een 
gezamenlijke regeling vanuit het Investeringsprogramma 
Zeeland in Stroomversnelling van het Rijk, de Provincie en 
de Zeeuwse gemeenten, gecombineerd met het programma 
van Campus Zeeland. De regeling wordt uitgevoerd door de 
Provincie Zeeland. 

Economic Board Zeeland
De Economic Board Zeeland brengt bedrijven, economische 
clusters, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden 
(gemeenten, provincie en rijk) samen rond de tafel. 
Gezamenlijke ambitie is structuurversterking en innovatie door 
samenwerking aan te jagen. Hiertoe wordt kennis gebundeld, 
netwerken verbonden en bestuurskracht versterkt. De 
Economic Board geeft advies over de subsidie.

Voor wie is de subsidie bedoeld?
De subsidie is bedoeld voor nieuwe en reeds bestaande Zeeuwse 
samenwerkingsverbanden en consortia die bestaan uit meerdere 
partijen vanuit het bedrijfsleven, kennisinstelling(en)/
kennisleverende partij(en) en/of overheden. 

De aanvrager vanuit het consortium moet in Zeeland gevestigd 
zijn. De neerslag van de activiteiten moeten overwegend in 
Zeeland worden uitgevoerd (minimaal 50%). NIET tot de 
doelgroep behoren aanvragen vanuit individuele bedrijven en/of 
kennisinstellingen.

Openstellingen

K&I netwerken
De openstelling voor de kennis- en innovatienetwerken is 
doorlopend voor 2018. Aanvragen worden op volgorde van 
binnenkomst beoordeeld totdat het subsidieplafond is
bereikt. 

Haalbaarheidsstudies en demonstratieprojecten
Vanaf 12 maart 2018 kunnen innovatie projecten worden 
ingediend voor de thema’s haalbaarheidsonderzoeken en 
demonstratieprojecten. De openstelling sluit op vrijdag 20 april 
om 17.00 uur.

Meer informatie en begeleiding bij de aanvragen?
Kijk voor meer informatie op
https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/subsidie-
economische-structuurversterking-zeeland
of neem contact op met 
Merel Toorop
(kennis- en innovatienetwerken)
tel. 06-25726648 of m.toorop-van_rens@zeeland.nl of
Nathalie Goedhart
(kennis- en innovatienetwerken)
tel 06-28946634 of  nathalie@add-vision.nl.
Manon de Ruijsscher
(haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten)
tel 06-5019175 of  mcsp.de.ruijsscher-boomert@zeeland.nl.
Michel Carol
(haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten)
tel 06-57889857 of  michelcarol@impulszeeland.nl.

ECONOMIC
BOARD ZEELAND
STRUCTUURVERSTERKING, INNOVATIE & SAMENWERKING
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