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Europese subsidies 

• Middelen om doelen van de Europese Commissie te bereiken

• Goedgekeurde meerjarenbegroting

• Perioden van 7 jaar



2021 - 2027

• Budget 2014 – 2020 € 1.100.000.000.000

• Budget 2021 – 2027 € 1.300.000.000.000

• Slimme duurzame en inclusieve groei 

• 25% voor klimaat

• Regionaal en thematisch



Regionaal 

• Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF)
oGLB Landbouw
o Europees Sociaal Fonds (ESF)
o ELFPO = Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP)
oVisserijprogramma 

• Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling (EFRO)
oOperationele programma’s
o INTERREG



Thematisch 

• HORIZON 2020, onderzoek

• Eurostars, R&D

• COSME, concurrentievermogen

• LIFE, milieu, klimaat

• Creative Europe

• Connection Europe Facility (CEF/TEN-T), versterking EU vervoersnetwerk

• EaSI, werkgelegenheid 

• Europe voor Citizens, actief burgerschap

• Gezondheidsprogramma, volksgezondheid

• ERASMUS+, onderwijs, sport, jeugd

• Consumentenprogramma, consumentenbeleid 





Technology readiness levels(TRL)

1. Fundamenteel onderzoek

2. Technologisch onderzoek

3. Laboratoriumtest 

4. Prototypes op kleine schaal

5. Functionele prototypes

6. Demonstratie

7. Productie en certificering

8. Productie problemen oplossen

9. Productie en marktintroductie 





Stappenplan 

• Thema’s van een project bepalen

• TRL van een project bepalen

• Kansen/beperkingen van locatie bepalen

• Kansen/beperkingen van partners bepalen

• Cofinanciering regelen



Voorbeeld Care-Peat

• Regeling: Interreg North West Europe

• Thema: CO2 opslag

• TRL: Test fase

• 9 partners uit vijf landen, kennisinstellingen en TBO’s

• 11 work packages 

• Totaal budget € 6.235.443

• Bijdrage ERDF € 3.741.266



Interreg NWE

• 3 Thema’s: 

- Innovatie

- CO2 reductie

- Hulpbronnen innovatie

• NWE grenzen



Thema CO2 reductie

Programma specifiek onderwerp:

Het faciliteren van de implementatie van koolstofarme energie en 
klimaat mitigatie strategieën om de koolstof uitstoot tegen te gaan.



Omschrijving Care-Peat

Care-Peat zal middels innovatieve technologieën en 
samenwerkingsverbanden aantonen dat een netto-
emissiereductie haalbaar is.

In Care-Peat werken onderzoeksinstellingen samen met 
grondeigenaren om het potentieel van CO2-winst aan te tonen 
middels het uitvoeren van pilots van 10 tot 250 ha.



Partners

• Natuurpunt (BE)

• Centre National de la Reserche Scientifique (FR)

• Bureau de Recherches Geologiques et Minieres (FR)

• Lancashire Wildlife Trust (UK)

• Manchester Metropolitan University (UK)

• National University of Ireland Galway (IR)

• Eurosite (NL)

• Natuurmonumenten (NL)

• Universite d’Orleans (FR)



Work packages

• WP LT – Long term effects

• WP M - Management

• WP C – Communication

• WP T1 t/m T3 – Onderzoeksprojecten

• WP I1 t/m I5 - Pilotprojecten



Onderzoeken

T1 – Ontwikkelen van methoden, modellen en instrumenten om CO2 
gevolgen te meten. (Universiteit va  Orleans)

T2 - Identificeren van sociaal economische modellen, ecosystem
services en integrale landschapsstrategieën. (Universiteit van Galway)

T3 – Transnationale voorbereiding, implementatie en demonstratie van 
nieuwe technieken en methoden (Universiteit van Manchester)



WP I5 Pilot De Wieden (NM)

I5 – De Wieden (NL) - Ontwikkelen van een methode om verhoogde 
CO2 opslagcapaciteit te creëren door het graven van petgaten.



Vragen ?


