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Oost-Nederland is een toonaangevende innovatieve Europese regio. Maar nog lang 
niet iedereen realiseert zich dat. ‘GO Gebundelde Innovatiekracht’, een gezamen-
lijk programma van de provincies Gelderland, Overijssel en de vijf in deze regio 
ge legen stedelijke netwerken, brengt daar verandering in. 

De traditionele productie-economie verandert onstuitbaar in een kennis economie. 
Innovatie is een drijvende kracht in die ontwikkeling. Het benutten van kennis en 
het vermogen om deze kennis in te zetten, daar draait het om. Of het nu gaat om 
het ontwikkelen van nieuwe producten, processen of systemen, innovatie is het 
sleutelwoord.

Oost-Nederland loopt voorop als het gaat om kennis en innovatie. Met recht is dit 
deel van ons land aangemerkt als nationale innovatieregio. En dat willen we graag zo 
houden. ‘GO’ is het Europese economische stimuleringsprogramma voor de periode 
2007 – 2013 om die positie verder te versterken. 

Let’s GO 
Gelderland en Overijssel toonaangevend in innovatie

Europees stimuleringsprogramma versterkt positie Oost-Nederland



4

Drie sterke kennisconcentraties in Oost-Nederland op het terrein van voeding, gezond-
heid en technologie vormen het fundament van het programma. Food Valley, Health 
Valley en het Innovatieplatform Twente. Met deze drie pijlers en met de onderlinge 
samenwerking tussen deze drie (de zogenoemde Triangle) is Oost-Nederland de afge-
lopen jaren op de kaart gezet. Het programma GO investeert in deze ontwikkeling. 
Maar er blijft volop ruimte voor nieuwe, opkomende kennisclusters. Innovatie en 
ondernemerschap op deze terreinen krijgen van het programma een duwtje in de rug. 
Het verbeteren van de bereikbaarheid en het verder ontwikkelen van aantrekkelijke 
woon-, werk- en leefvoorzieningen helpen daarbij. Stuk voor stuk belangrijke voor-
waarden voor een goed functionerende kenniseconomie. 

De totale omvang van het programma voor de komende zes jaar bedraagt ruim 363 
miljoen euro. Middelen die afkomstig zijn uit publieke en private financieringsbron-
nen. De Europese Unie levert met 164 miljoen euro het grootste aandeel. Geld afkom-
stig uit het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO). Een fonds dat onder meer 
tot doel heeft versterking van de regionale concurrentiekracht en bevordering van 
regionale werkgelegenheid. 

Voor de periode 2007 – 2013 is de inzet van de struc
tuurfondsmiddelen vooral gericht op het bereiken 
van de doelen zoals geformuleerd tijdens de Top van 
Lissabon (2000): de Europese Unie wil de meest wel
varende en competitieve kenniseconomie ter wereld 
worden. Later is daar tijdens de Top van Göteborg 
(2001) het thema ‘Milieu & Duurzaamheid’ aan toe
gevoegd. In 2005 is de Lissabon strategie vernieuwd. 
De strategie omvat drie doelstellingen: 

innovatie, ondernemerschap en kenniseconomie;•	
attractieve regio’s en steden;•	
meer en betere banen.•	

Het EFRO wordt ingezet op de eerste twee doelstel
lingen. De derde doelstelling wordt gefinancierd 
uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Hiervoor stelt 
in Nederland het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid een programma op.
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Programma & prioriteiten
Het versterken van Oost-Nederland als toonaangevende innovatieve Europese 
regio vertaald naar drie inhoudelijke prioriteiten:

Prioriteit 1  Versterken innovatiekracht, kenniseconomie en ondernemerschap
Prioriteit 2  Versterken innovatieklimaat in de stedelijke netwerken
Prioriteit 3 Versterken attractiviteit steden 

Het versterken van de kenniseconomie, het regionale innovatieve vermogen en de 
concurrentiepositie van het bedrijfsleven zijn van groot belang om de toonaange-
vende positie van Oost-Nederland verder uit te bouwen. De sterke punten van de regio 
vormen daarbij het uitgangspunt. Van daaruit wordt gestreefd naar verbetering van 
de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen, het wegnemen van belem-
meringen en het geven van ruimte aan vernieuwende initiatieven. 

Deze prioriteit is onderverdeeld in twee maatregelen:

Maatregel 1. Versterken kennisclusters voeding, gezondheid en technologie
Voor deze maatregel komen projecten in aanmerking die zijn gericht op versterking 
van de aanwezige kennisconcentraties rond Voeding, Gezondheid en Technologie. 
Het gaat om projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van Food Valley (rond 

Prioriteit 1 Versterken innovatiekracht, kenniseconomie en ondernemerschap
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de Universiteit Wageningen), Health Valley (rond de 
Radboud Universiteit in Nijmegen) en het Innovatie-
platform Twente, en hun onderlinge mogelijkheden. 

Projecten die in aanmerking komen voor subsidie 
moeten:

de aanwezige kennis bij bedrijven en kennisinstel-•	
lingen in Oost-Nederland en daarbuiten economisch 
beter benutten;
kennisuitwisseling verbeteren en aanwezige kennis •	
bij bedrijven en kennisinstellingen in Oost-Nederland 
vergroten.

Typen van projecten die in aanmerking komen voor sub-
sidie, richten zich op:

versterking van de organisatiestructuur van de •	
Valleys;
innovatieprojecten binnen en tussen de Valleys •	
onderling;
versterking van de kennisinfrastructuur;•	
het betrekken van het midden- en kleinbedrijf (MKB) •	
bij toepassing van de kennis;
het bieden van kansen voor (techno-)starters en •	
doorstarters.

Maatregel 2. Versterken innovatiekracht en 
concurrentiepositie bedrijfsleven
Voor deze maatregel komen projecten in aanmerking 

die zich richten op versterking van de innovatiekracht 
en de concurrentiepositie van regionale bedrijven (met 
name in het MKB) die de ontwikkeling van nieuwe 
kennis gebieden (buiten voeding, gezondheid en tech-
nologie) bevorderen. 

Doelen: 
stimuleren van innovaties van producten, processen, •	
diensten en markten bij bedrijven (buiten de Valley-
domeinen);
verbeteren van kennisuitwisseling en vergroten van •	
aanwezige kennis bij bedrijven en kennisinstellingen 
in Oost-Nederland;
betere fysieke mogelijkheden creëren voor kennis-•	
intensieve bedrijven;
via ICT betere overheidsdienstverlening bieden aan •	
burgers en bedrijven;
meer eco-efficiënte innovaties en maatregelen.•	

Typen projecten:
bedrijfsgerichte regelingen (startersfaciliteiten, ken-•	
nisvouchers, financiële voorzieningen, etc.);
projecten die bijdragen aan de verbetering van de •	
kennisinfrastructuur. 

Beoogde doelgroepen voor beide maatregelen zijn 
bedrijven (primair MKB), kennis- en onderwijsinstellin-
gen en (semi-)overheden. 
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De vijf stedelijke netwerken in Oost-Nederland vormen de motor van de regionale 
economie. Een goede bereikbaarheid van woon- en werkgebieden, voldoende ruimte 
voor bedrijven en een aantrekkelijk werk- en leefklimaat zijn onmisbaar als je investe-
ringen in innovatie en ondernemerschap tot een succes wilt maken. 

Projecten die in aanmerking komen voor subsidie moeten:
het vestigingsklimaat verbeteren voor innovatieve bedrijvigheid. Centraal daarin •	
staat verbetering van de bereikbaarheid en de transportinfrastructuur binnen en 
tussen de stedelijke netwerken in Oost-Nederland;
op duurzame wijze de aantrekkelijkheid vergroten van de werk- en leefomgeving •	
en de milieukwaliteit verhogen in de stedelijke netwerken in Oost-Nederland.

Projecten moeten voor minimaal 90% gericht zijn op de vijf aangewezen stedelijke 
netwerken en een regionale impact hebben (dat wil zeggen effect hebben op mini-
maal het gehele stedelijke netwerk). 

De vijf aangewezen stedelijke netwerken zijn:
Zwolle Kampen Netwerkstad•	
Netwerkstad Twente•	
Stedendriehoek•	
Regio De Vallei•	
Stadsregio Arnhem Nijmegen •	

De steden spelen door de concentratie van mensen en economische activiteiten een 
centrale rol binnen de regionale economie. Ook hier geldt dat investeren in innova-
tie en ondernemerschap vooral zin heeft, als tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in het 

Prioriteit 2 Versterken innovatieklimaat in de stedelijke netwerken

Prioriteit 3 Versterken attractiviteit steden
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woon- en werkklimaat. Deze prioriteit is gericht op het aanpakken van specifieke knel-
punten in een wijk of een gedeelte van een stad. Integrale wijkaanpak is daarbij het 
prominente thema. Ook worden binnen deze prioriteit projecten ondersteund op het 
gebied van scholing, wijkeconomie, veiligheid, leefbaarheid en integratie.

Doelgroepen zijn steden die speciale zorg vereisen en vallen onder het Grote Steden 
Beleid van de centrale overheid. Dit zijn Zwolle, Deventer, Almelo, Hengelo, Enschede, 
Arnhem en Nijmegen. Daarnaast zijn Apeldoorn en Ede ook als doelgroepsteden aan 
dit programma toegevoegd. Subsidieaanvragen kunnen alleen betrekking hebben op 
projecten uitgevoerd op het grondgebied van de betreffende stad. 

Projecten die in aanmerking komen voor subsidie moeten:
ondernemerschap in de wijk stimuleren (economie);•	
onderwijs-arbeidsmarkt-integratie versterken (sociaal);•	
wijkeconomie en binnenstedelijke werklocaties versterken (fysiek);•	
de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de openbare ruimte vergroten.•	
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Voor het realiseren van de drie prioriteiten heeft de Europese Unie de volgende 
be dragen gereserveerd:

Prioriteit Onderdeel    EU-budget (EUR)
Prioriteit 1  versterken innovatiekracht, kennis- 95,3 miljoen
  economie en ondernemerschap 
Prioriteit 2  versterken innovatieklimaat in de   45,1 miljoen
  stedelijke netwerken
Prioriteit 3 versterken attractiviteit steden   17,1 miljoen
 –  technische bijstand 1    6,5 miljoen

Het totale programma kent een omvang van ca. 363 miljoen. De overige middelen 
worden bijgedragen door het Rijk, regionale overheden en de projectindieners zelf 
(publiek en privaat). 

Management Autoriteit
Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn aangewezen als Management Autoriteit. 
Hierdoor zijn zij verantwoordelijk voor het totale beheer en de gehele uitvoering 
van het programma GO en voor het nemen van besluiten over subsidieaanvragen. 
Gedeputeerde Staten van Overijssel beslissen over subsidieaanvragen van projecten 
op het grondgebied van Overijssel.

Stuurgroepen
Voor de inhoudelijke beoordeling van projecten zijn twee stuurgroepen ingesteld. 
Deze stuurgroepen adviseren de Management Autoriteit over de inhoudelijke kwali-
teit van projecten. Stuurgroep 1 is samengesteld uit deskundigen op het gebied van 
innovatie en ondernemerschap en brengt advies uit over projecten ingediend voor 
prioriteit 1. Stuurgroep 2 bestaat uit vertegenwoordigers van en betrokkenen bij de 
stedelijke netwerken. Deze stuurgroep brengt advies uit over projecten ingediend 
voor prioriteit 2 en 3.

Programmasecretariaat
De dagelijkse coördinatie van het programma ligt bij het Europees 
Programmasecretariaat van de Provincie Gelderland in nauwe samenwerking met 
de (mensen van het Europaloket bij de) provincie Overijssel. Subsidieaanvragen wor-
den eerst door het programmasecretariaat beoordeeld op (financieel) technische en 
inhoudelijke aspecten. Daarna stuurt het secretariaat ze met een preadvies door naar 
de stuurgroepen.

Financiёn Organisatie

1  Maximaal 4% van het totaal beschikbare EU-budget mag worden besteed aan de technische organisatie 
en het beheer van het programma.



10

Het project draagt bij aan het realiseren van één van de drie prioriteiten.•	
Projecten moeten zijn uitgevoerd vóór 31 december 2015. Op deze einddatum moe-•	
ten alle kosten gemaakt en betaald zijn.
Projecten moeten direct kunnen worden uitgevoerd op het moment van indiening •	
van de subsidieaanvraag. Uiterlijk binnen twee maanden na de subsidieverlening 
moeten de eerste declarabele kosten zijn gemaakt.
Het project betreft nieuwe en/of additionele activiteiten van de projectuitvoerder.•	
De kosten/baten verhouding, de zogenoemde value for money, (zie ook het toet-•	
singskader op www.go-oostnederland.eu) moet gunstig zijn. 
In het project is aandacht voor duurzame ontwikkeling en gelijke kansen voor alle •	
bevolkingsgroepen.
De subsidiabele kosten bedragen voor projecten in prioriteit 1 en 2 minimaal •	
€ 250.000,- en voor projecten in prioriteit 3 minimaal € 50.000,-. 
De subsidiebijdrage aan het project is noodzakelijk om de financiering rond te •	
krijgen. De overige financiering is gegarandeerd en kan worden aangetoond met 
co-financieringsverklaringen.

2  Een volledig overzicht van de voorwaarden staan vermeld in het toetsingskader en bijbehorende 

documenten. Deze zijn te raadplegen via www.go-oostnederland.eu

Samenvatting basisvoorwaarden2
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Meer informatie?
Management Autoriteit Oost-Nederland
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
026 – 359 9724

Provincie Overijssel
Europaloket
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
038 – 499 7550

Raadpleeg voor alle informatie over ‘GO’

www.go-oostnederland.eu

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden 
ontleend.

Een volledig overzicht van de voorwaarden staan vermeld in het toet-
singskader en bijbehorende documenten. Deze zijn te raadplegen via 
www.go-oostnederland.eu.

Februari 2008

Indienen van een subsidieaanvraag
Projectidee of projectvoorstel?
Om te voorkomen dat u voor niets aan de slag gaat, kunt u een projectidee of pro-
jectvoorstel voorleggen aan de Management Autoriteit Oost-Nederland of bij het 
Europaloket van de provincie Overijssel. Zie de contactgegevens hiernaast. 

Een subsidieaanvraag indienen?
Een subsidieaanvraag bestaat uit een volledig ingevuld aanvraagformulier (te down-
loaden via www.go-oostnederland.eu) en de daarbij behorende bijlagen. Deze dient u 
in bij de Management Autoriteit Oost-Nederland. 

Wat gebeurt er na indiening met uw subsidieaanvraag?
Na indiening van uw subsidieaanvraag wordt getoetst of uw aanvraag ontvankelijk •	
is. Daarvoor is het nodig dat aanvragen volledig zijn en dat alle informatie aanwe-
zig is om de aanvraag te kunnen beoordelen. Aanvragen die daar niet aan voldoen, 
krijgen de mogelijkheid binnen 4 weken de ontbrekende informatie alsnog aan te 
leveren.
Aanvragen die ontvankelijk zijn, worden financieel (technisch) en inhoudelijk •	
beoordeeld door de Management Autoriteit Oost-Nederland, danwel door het 
Europaloket. Na deze beoordeling gaan aanvragen met een preadvies naar de 
betreffende stuurgroep. 
Het oordeel van de stuurgroep wordt als advies meegenomen in de uiteindelijke •	
besluitvorming over de projecten door de colleges van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland en Overijssel.
Na besluitvorming ontvangt u een subsidieverlening of een gemotiveerd besluit tot •	
afwijzing.






