
 
Presentatie toont resultaten Europese investeringen  

  

In de hal van het Huis der Provincie in Gelderland is 

van 27 november t/m 1 december een digitale 

presentatie te zien van projecten die tussen 2007 en 

2015 tot stand kwamen met behulp van het 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 

(EFRO).  

Deze tentoonstelling laat resultaten zien voor een 

aantal plaatsen in Gelderland. Projecten in Nijmegen, 

Foodvalley en Apeldoorn komen voorbij. In beeld is 

gebracht hoe het was en hoe het is geworden. Zo is 

in eind 2014 in Nijmegen een het nieuw onderkomen voor poppodium Doornroosje in 

gebruik genomen. In Apeldoorn is de Laan van Malkenschoten verdubbeld en het 

Wageningse bedrijf Micreos is een stap verder met het inzetten van fagen als alternatief 

voor antibiotica.  

Elke euro uit Europa is verdriedubbeld 

In de GO EFRO-periode 2007-2013 zijn in totaal 207 projecten uitgevoerd en zijn 4257 

arbeidsplaatsen gecreëerd. Met 164 miljoen euro van Europa, Rijk en de regio is tussen 2007 

en 2013 (uitvoering tot 2015) ruim 367 miljoen euro aan investeringen van bedrijven, 

instellingen en overheden uitgelokt. Daarmee is een half miljard benut voor de vernieuwing 

van bedrijven en productieprocessen, verbetering van het vestigingsklimaat voor bedrijven 

en het vergroten van de aantrekkelijkheid van onze regio om er te wonen en te verblijven.  

Afsluiting reizende tentoonstelling 

De GO EFRO-presentatie heeft van november 2016 tot november 2017 al in acht 

verschillende openbare ruimtes in Overijssel en Gelderland gestaan Zo konden ook inwoners 

zien welke projecten op het gebied van mobiliteit, leefbaarheid en innovatie er in hun 

gemeente zijn uitgevoerd. De presentatie in het Gelderse Huis der Provincie is de laatste in 

deze serie.  Wil je meer weten bekijk dan de publieksversie van het eindverslag "Europa 

werkt in Oost-Nederland" 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

EFRO 

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is één van de Europese 

structuurfondsen. Deze fondsen zijn onder meer bedoeld om economische verschillen 

tussen Europese landen en regio's te verkleinen en samenwerking tussen alle landen en 

regio's in de EU te stimuleren. Voor meer ontwikkelde regio's zoals Nederland, richt EFRO 

zich op het versterken van de regionale concurrentiekracht en werkgelegenheid. 

Gelderland Managementautoriteit 

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn aangewezen als Managementautoriteit (MA). 

Daarmee zijn zij verantwoordelijk voor beheer en uitvoering van OP Oost en voor het nemen 

van besluiten over EFRO-subsidieaanvragen in Oost-Nederland 

OP Oost 2014-2020 

Ook het nu lopende EFRO- subsidieprogramma OP Oost 2014-2020 (gericht op innovatie en 

duurzaamheid) boekt al goede resultaten. Niettemin is er ook nog voldoende ruimte voor 

het bedrijfsleven om gebruik te maken van de subsidiemogelijkheden. Zie: www.op-oost.nl   

Presentatie in Apeldoorn  

http://www.go-oostnederland.eu/data/EuropawerktinOost-Nederland2007-2013DV.pdf
http://www.go-oostnederland.eu/data/EuropawerktinOost-Nederland2007-2013DV.pdf
http://www.op-oost.nl/

