Cohesiebeleid en
Nederland
In de periode 2014-2020 zal Nederland voor de uitvoering van het Europese cohesiebeleid vijf
operationele programma's beheren. Hiervan zullen er vier financiering ontvangen van het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en een van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Hoeveel EU-financiering wordt er
geïnvesteerd in Nederland (2014-2020)?
Voor de periode 2014-2020 werd aan Nederland
voor de uitvoering van het cohesiebeleid in totaal
ongeveer € 1,4 miljard toegekend:
● € 1 miljard voor de EFRO en ESF programma’s,
waarvan ESF minstens €507 miljoen voor haar
rekening neemt.
● € 389,7 miljoen
samenwerking.

voor

Europese

territoriale

Subsidiabiliteit van de structuurfondsen (EFRO en
ESF) 2014-2020

■

Minder ontwikkelde regio's
(bnp/inwoner < 75 % van het gemiddelde in de EU-27)

■

Overgangsregio's
(bnp/inwoner tussen >= 75 % en < 90 % van het
gemiddelde in de EU-27)

■

Meer ontwikkelde regio's
(bnp/inwoner >= 90 % van het gemiddelde in de EU-27)
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Wat zijn de belangrijkste investeringsprioriteiten voor Nederland?
De investeringsprioriteiten voor de periode 2014-2020 worden in een partnerschapovereenkomst met de Europese
Commissie uiteengezet. Verwachte prioriteiten zijn onder meer:

●

verbetering van het concurrentievermogen van de Nederlandse economie en regio's door financiering van investeringen
in onderzoek en ontwikkeling (O&O) door de private sector (d.w.z. door betere samenwerking tussen kmo's en de
wetenschaps- en onderzoekswereld);

●

bevordering van de innovatie en het concurrentievermogen van bedrijven, onder meer in landbouw, visserij en
maritieme sectoren, door productieprocessen te verbeteren via nieuwe technologieën, kennis en organisatorische
ontwikkelingen, hoofdzakelijk voor kmo's;

●

verhoging van de deelname aan de arbeidsmarkt en bevordering van sociale inclusie; daarom moeten programma's zo
worden opgesteld dat de mensen die zich ver van de arbeidsmarkt bevinden door geschikte arbeidsmaatregelen
geholpen worden om toegang te krijgen tot werkgelegenheid.

●

bevordering van actief en gezond ouder worden en verhoging van de tewerkstelling van (oudere) werknemers door
innovatieve, toegankelijke en voor ouderen geschikte werkomgevingen en manieren van werkorganisatie te
ontwikkelen en te bevorderen;

●

ondersteuning van de omslag naar een koolstofarme economie door investeringen die energie-efficiëntie en het
verhoogd gebruik van hernieuwbare energiebronnen in ondernemingen (waaronder landbouw) verbeteren of in het
kader van stedelijke strategieën die leiden tot CO2-vermindering;

●

bescherming van het milieu en verbetering van het beheer van natuurlijke grondstoffen, sterk gerelateerd aan
landelijke en andere economische actoren.

Welke resultaten zijn reeds bereikt?
De totale toekenning uit hoofde van het cohesiebeleid voor de periode 2007-2013 was € 1,9 miljard.
Sinds het begin van de financieringsperiode 2007-2013 hebben de vier regionale EFRO-programma’s onder meer geholpen
om:

●
●
●
●

meer dan 12 000 banen te creëren;
ongeveer 500 starters te ondersteunen;
in meer dan 16 000 kmo's te investeren;
422 O&O-projecten en 363 samenwerkingsprojecten tussen ondernemingen en onderzoeksinstituten mogelijk te
maken.

ESF-projecten zijn voornamelijk gericht op het bevorderen van sociale inclusie voor mensen die zich ver van de
arbeidsmarkt bevinden, op het helpen van werkloze mensen bij het vinden van een baan en op het verbeteren van de
arbeidsmarktpositie van werkende mensen door beroepstraining en opleiding te bieden. Voor bedrijven was er ESFfinanciering beschikbaar om sociale innovatie te bevorderen. In Nederland heeft het ESF meer dan 65 000 mensen
geholpen om een duurzame arbeidsplaats te vinden. Een nog groter aantal mensen heeft de arbeidsmarktpositie kunnen
verbeteren met behulp van het ESF via beroepstraining en opleiding.

Succesverhalen van het cohesiebeleid
EFRO-projecten
●

Bioprocess Pilot Facility (BPF)

Totale kosten: € 41,5 miljoen (bijdrage EFRO: € 4,6 miljoen)
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De Bioprocess Pilot Facility heeft als doel om, door het gebruik van hernieuwbare bronnen in plaats van fossiele
brandstoffen, bij te dragen aan de ontwikkeling van een koolstofarme economie. Het omzetten van productieprocessen in
laboratoriumexperimenten naar industrieel niveau kan een groot knelpunt vormen. Dit door het EFRO-gefinancierde
project heeft een unieke, multifunctionele accommodatie ontwikkeld waar bedrijven, universiteiten en kennisinstituten
kunnen experimenteren en leren hoe duurzame productieprocessen reageren op schaalvergroting en hoe ze de schaal
kunnen vergroten. De accommodatie heeft een modulaire opzet. De gebruikers selecteren zelf het proces dat moet worden
onderzocht via de beschikbare modules, uiteenlopend van verschillende methoden van voorbehandeling van biomassa,
fermentatie, recycling en zuivering tot bioprocessen van de derde generatie.

●

Sensoren en water (SAWA)

Het project Sensoren en water (SAWA) richt zich op verbetering van het drinkwater via geavanceerde sensortechnologie.
Het project bracht gespecialiseerde ontwikkelaars van sensoren, waterbedrijven, kennisinstituten en een universiteit
samen. Het hielp dertien verschillende sensoren te ontwikkelen, waarvan er nu vijf op de markt zijn gebracht.
Totale kosten: € 8 miljoen (bijdrage EFRO: € 807 572)

ESF-projecten
●

ESF-financiering voor leerlingen die speciaal onderwijs genieten

Ongeveer 135 000 leerlingen uit het speciaal onderwijs in Nederland kregen met behulp van het ESF training en
ondersteuning bij het zoeken naar een baan. Projecten in deze sector richten zich op het voorbereiden van leerlingen op
een positie op de reguliere arbeidsmarkt om te voorkomen dat ze afhankelijk worden van uitkeringen voor jongere mensen
met een arbeidshandicap (Wajong) na het schoolverlaten. Door het ESF gefinancierde activiteiten omvatten
beroepsopleiding, arbeidsbegeleiding en -mentoring, en verbetering van netwerken tussen scholen, gemeenschappen en
het lokale bedrijfsleven. Tot 2012 hadden reeds 14 000 leerlingen een duurzame arbeidsplaats gevonden na het
schoolverlaten.
Totale kosten: € 272,4 miljoen (bijdrage ESF: € 136,2 miljoen)

Lees meer over projecten in het kader van het EU-cohesiebeleid in Nederland.
Voor meer voorbeelden van projecten, alsook koppelingen naar de volledige lijst van begunstigden
van financiering uit hoofde van het EU-cohesiebeleid, kunt u de volgende websites bezoeken:

●
●
●

Website van de Europese Commissie, DG Regionaal beleid
Website van het Europees Sociaal Fonds
Website van het Agentschap SZW
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