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Hoeveel subsidie slaat er neer in Twente en wat wordt er met dat geld gedaan? ERAC (European and
Regional Affairs Consultants) heeft dit onlangs in opdracht van provincie Overijssel geïnventariseerd.
Vincent Ketelaars, directeur ERAC, bood een unieke inkijk in de kansen die Europa biedt en hoe deze
nog beter kunnen worden benut. Zijn boodschap: “Als je strategisch met Europese financiering wil
gaan werken, moet je bereid zijn voorinvesteringen te doen. Je moet als gemeente bereid zijn te
investeren in kennis en kennissen”. Benieuwd naar zijn presentatie? Deze is te vinden op de website.

Uit de inventarisatie door ERAC blijkt dat de Europese Unie in de periode vanaf 2014 tot 1 juli 2018
254 miljoen euro aan Europese subsidie heeft toegekend aan organisaties in Overijssel. Specifiek
voor Twente gaat het om ruim 197 miljoen aan Europese middelen. De regio scoort daarmee goed
binnen Overijssel. De inzet van 197 miljoen euro heeft uiteindelijk geresulteerd in een economische
impuls in de regio van 334 miljoen euro (multiplier effect). Met dat geld werden in Twente in totaal
1134 projecten gefinancierd. Dit zijn projecten op onder andere het gebied van onderzoek en
innovatie, natuur en landschap, transport en mobiliteit, onderwijs en arbeidsmarkt en regionaaleconomisch beleid. Met Europees geld zijn de afgelopen jaren duizenden mensen aan het werk
geholpen, zijn innovaties op de markt gebracht en is de landbouw gemoderniseerd. De informatie gaat
over de periode tot en met 1 juli 2018, maar de aanvragen lopen nog steeds door. Elke week komen
er projecten bij. De Europese programma’s 2014-2020 zijn op stoom! De subsidies stimuleren ook de
samenwerking in de regio, wat extra winst oplevert.
Topscorers, steeds meer MKB doet mee!
Met name partijen als de Universiteit Twente (71 miljoen euro) en ook het MKB scoren erg goed. 25%
van de Europese euro’s komt bij het MKB terecht.
Wat valt op?
Een groot percentage van de Europese middelen komt direct uit Brussel en is niet belegd bij regionale
organisaties als de provincie (Management Autoriteiten) of Euregio. Dit gaat met name om
programma’s als Horizon 2020 en CEF waarvoor het noodzakelijk is actief te zijn in Europese
netwerken, bereid te zijn tot Europese samenwerking. Hierbij komt toegang tot Brusselse netwerken
goed van pas om te weten wat er speelt.
En nu?
Vanuit de regio zijn veel organisaties bezig met Europese fondsen, dat blijkt ook hier weer uit. Het
rapport maakt vooral inzichtelijk wat voor bedragen aan investeringen we het over hebben. Omdat de
lat hoog ligt bij het aanvragen van Europese subsidies zijn het team lobby van Regio Twente en de
Twentse subsidieadviseurs beschikbaar voor begeleiding en advies naar een passend Europees
programma en het vinden van partners.
In 2020 gaat de nieuwe Europese programmaperiode in. De discussie over het waarom, wat en hoe
van Europese fondsen is al even aan de gang. En dan is het nuttig te weten waar we het precies over
hebben!
Benieuwd naar kansen en mogelijkheden voor Europese samenwerking en fondsen? U kunt hier het
complete rapport inzien.

Wegwijs in Brussel 8 t/m 10 oktober
(Nieuwe) Twentse bestuurders en belangstellenden hebben tijdens de Europese Week van Regio’s en
Steden (EWRC) kennis gemaakt met de Europese mogelijkheden In Brussel.

