
DE INNOVATIEKRACHT VAN OOST-NEDERLAND IN EUROPA

Bedrijven en kennisinstellingen uit Overijssel en Gelderland doen mee met de Europese top, juist door onze integrale aanpak op deze twee sec-
toren. Oost-Nederland zoekt de samenwerking met Europese regio’s met dezelfde ambities en kwaliteiten, voor het opschalen en vermarkten van 
innovaties om duurzame regionale economische structuurversterking te realiseren.  

Tal van kennisinstellingen en bedrijven in de 
regio lopen voorop in Europa als het gaat om 
innovaties binnen twee sectoren;

Innoveren van productieprocessen, het slim,  
gezond en veilig produceren van voedsel en  
duurzaam gebruik van natuurlijke bronnen bij  
productie;

SMART AND SUSTAINABLE INDUSTRIES  

Smart Manufacturing and Materials 
Smart Food Production 
Biobased Production

Ontwikkeling en toepassing van technologie in 
de zorg, maatwerkoplossingen op het gebied van 
zorg en voeding en onderzoek naar de relatie  
tussen het menselijk brein en welzijn;

CONCEPTS FOR A HEALTHY LIFE

Health Technology and Delivery Systems 
Healthy Brain 
Personalized Health and Nutrition

Enkel door op Europese schaal de ontwikkeling van Key Enabling Technologies (KET) te stimuleren, zijn we in staat om deze tot wasdom  
te laten komen en hiermee daadkrachtige oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen maken. 

STIMULEER KEY ENABLING TECHNOLOGIES DOOR MISSIES

Innovatie en valorisatie zijn nodig voor het oplossen van onze maatschappelijke uitdagingen, op het vlak van energie, gezondheid, klimaatvraag-
stukken en duuzaamheid. Het is essentieel voor onze duurzame economische groei, onze internationale concurrentiekracht en welvaart, en werk-
gelegenheid. 

EUROPEES PARLEMENT 2019 - 2024: INVESTEREN IN ONDERZOEK EN INNOVATIE IS INVESTEREN IN DE TOEKOMST VAN 
OOST-NEDERLAND EN  EUROPA!

ON A MISSION!

OOST-NEDERLAND IS ‘SMART & HEALTHY’ SLIMME EN DUURZAME MAAKINDUSTRIE GEZONDHEID

Bevorder de interregionale Europese samenwerking op het vlak van de Key Enabling Technologies, zoals nanotechnologie, AI, fotonica en Smart Materials. 
Bouw voort op de Smart Specialisation Platforms for Industrial Modernisation en netwerken zoals Vanguard. Reserveer hiervoor de voorgestelde middelen van het Interreg component 5;
Versnel de innovatiekracht van ondernemers door een optimaal programma van de European Innovation Council binnen Horzion Europe;  
Zorg binnen de Horizon Europe en Digital Europe programma’s voor speciale calls gericht op startups en scaleups; 
Heb aandacht voor disruptieve ideeën in startups en leg de verbinding op kennis en kunde met het bestaande bedrijfsleven. Stimuleer kennisoverdracht van KETs naar het bredere  
bedrijfsleven door Europese innovatiemiddelen toegankelijker te maken voor het bredere MKB; 
Verbind Europese missies aan de ontwikkeling van Europese Strategische waardeketens in het Europees Industriebeleid;

Door investeringen in de héle waardeketen, van fundamenteel onderzoek tot toegepast onderzoek en valorisatie  
versnellen we de economische  

MAAK ONDERZOEK EN INNOVATIE EEN TOPPRIORITEIT 

Zet volop in op de ontwikkeling van Industrie 4.0 en digitalisering en stimuleer publiek-private samenwerking in de regio’s; 
Verbind Europese missies aan de ontwikkeling van Europese Strategische waardeketens in het Europees Industriebeleid;
Heb aandacht voor MKB in de Strategic Value Chain Action Plans en de Europese lange termijnvisie op Industrie;
Versterk regionale ontwikkeling door place-based innovation en kleinschalige Europese en Intraregionale projecten van Europees belang;
Match dit met de ontwikkeling van vaardigheden, stimuleren van talent en workplace innovation;
Investeer in alle actoren in de keten, ook toeleveranciers (enablers); 
Ontwikkel naast de tech push, de market pull voor innovatie o.a. door innovatieve en duurzame inkoop (precommercial public procurmement en innovative procurement);

Om onderzoek en innovatie meer ruimte te geven, moet er in Europa een scherpe focus worden aangebracht en dienen juridische en  
bureaucratische belemmeringen weggenomen te worden die voortvloeien uit Europese wet- en regelgeving. 

VERSNEL TOEGANG TOT DE MARKT EN VERMINDER ADMINISTRATIEVE LASTEN  

Continueer het terugdringen van de regeldruk en administratieve lasten onder REFIT en verbeter daarmee het regionale innovatiesysteem; 
Versnel door harmonisatie en standaardisatie in opkomende en groeisectoren zoals bioplastics, ehealth electrisch vervoer; 
Maak werk van en stuur op wisselwerking tussen de Europese innovatiemiddelen. Zorg voor logische verbindingen tussen financieringsinstrumenten zoals  
EFRO, Interreg, Horizon en Invest EU;
Zorg voor slimme regelgeving op het vlak van digitalisering; maak het veilig, betrouwbaar én een stimulans voor innovatie;
Reageer straks adequaat op ervaringen van MKB met de nieuwe Europese innovatieprogramma’s en pas aan waar nodig om deelname te vergemakkelijken,  
valorisatie te versnellen en de impact te vergoten;

Met een gezamenlijke agenda pakken we in Oost-Nederland maatschappelijke opgaven aan die we niet afzonderlijk kunnen realiseren:  

Investeren in onderzoek en innovatie is investeren in de toekomst van Oost-Nederland en Europa | thinkeast.nl


