
In deze nIeuwsbrIef:

•	 EU	Project	Micropol	geeft		impuls	aan	ontwikkeling	Smart	Work	Centre	Coevorden
•	 Verslag	‘Innovatie	en	netwerken	in	Europa.	Horizon	2020	als	kans	voor	de	regio’	
•	 Vooraankondiging	Open	Days:	6	–	9	oktober	2014		

Europe	Direct	Drenthe:
•	 De	Europese	verkiezingen	van	2014:	Deze	keer	is	het	anders

Europese	subsidiemogelijkheden:
•	 Zorg:	AAL	
•	 Onderwijs	en	sport:	Erasmus+

In	de	EU	is	de	nieuwe	
programmaperiode	2014-2020	
van	start	gegaan.	En	net	als	
bij	de	Europese	verkiezingen	
kunnen	we	vaststellen	dat	het	
deze	keer	voor	lokale	overhe-
den	anders	is	dan	voorheen.	

Aan	de	ene	kant	treedt	er	
in	Europa	een	verschuiving	
op,	waarbij	lokale	overheden	
steeds	meer	facilitator	zijn	in	
plaats	van	aanvrager.	Aan	de	
andere	kant	zorgen	de	decen-
tralisaties	en	de	aankomende	
gemeenteraadsverkiezingen	
ook	lokaal	voor	spannende	
tijden.	

In	deze	nieuwsbrief	informeren	
wij	u	over	‘Smart	Work	Cen-
tres’,	het	evenement	‘Innovatie	
in	Europa’,	de	Europese	ver-
kiezingen	en	subsidiemogelijk-
heden	voor	de	zorg,	onderwijs	
en	sport.	

Europa	biedt	volop	mogelijkhe-
den	om	lokale	uitdagingen	te	
realiseren.	

De	goedbezochte	bijeenkomst	
‘Innovatie	in	Europa’	van	13	
maart	laat	zien	dat	de	
interesse	voor	Europa	bij	on-
dernemers,	onderwijs	en	over-
heden	onverminderd	groot	is.	

En	ook	bij	burgers:	Europe	
Direct	Drenthe	heeft	sinds	de	
opening	vorig	jaar	al	meer	
dan	300	vragen	beantwoord	
over	Europa,	bijvoorbeeld	over	
werken	en	ondernemen	over	
de	grens.

Graag	vraag	ik	ten	slotte	nog	
uw	aandacht	voor	onze	nieuwe	
website	www.ebdd.nl.	De	
emailadressen	krijgen	dan	ook	
de	extensie	@ebdd.nl	en	in	de	
loop	van	de	maand	wijzigen	wij	
ook	de	LinkedIn-groep.	

Door	het	ESF	Bureau,	het	
Europaservicepunt	en	Europe	
Direct	Drenthe	onder	één	
naam	te	brengen,	maken	wij	
duidelijk	dat	wij	de	organisatie	
voor	Drenthe	in	Europa	zijn.			

Denkt	u	dat	uw	project	of	een	
project	in	uw	gemeente	in	
aanmerking	zou	kunnen	ko-
men	voor	Europese	subsidie?	
Neem	contact	met	ons	op	voor	
een	vrijblijvend	advies.	

Vriendelijke	groeten,

Tom Kamphuis

Projectmanager ebdd
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eu project Micropol geeft impuls aan ontwikkeling smart work Centre Coevorden

In	Coevorden	wordt	de	leegstaande	Van	Gend	&	Loos-loods	opgeknapt	en	ingericht	als	Smart	
Work	Centre.	In	de	loods	worden	flexibele	werkplekken	en	vergaderruimtes	ingericht	voor	
flexwerkers	en	ondernemers.	

Het	lokale	ICT-bedrijf	Excimp	zal	één	van	de	eerste	gebruikers	zijn.

De	gemeente	Coevorden	presenteerde	het	plan	tijdens	een	werkbezoek	in	het	kader	van	het	
Europese	project	Micropol.	Daarvoor	zijn	deelnemers	uit	11	Europese	landen	van	5	tot	en	met	
7	maart	2014	te	gast	geweest	van	de	provincie	Drenthe	om	ervaringen	uit	te	wisselen	met	het	
opzetten	van	Smart	Workcenters,	centra	voor	ondernemerschap.	De	Leader	Actiegroep	(LAG)	
Zuidoost-Drenthe	is	de	Nederlandse	deelnemer.	

Gerard	Meijers,	Coördinator	van	de	Gebiedscommissie	Zuidoost-Drenthe:	“De deelname aan 
Micropol binnen het Europese Interreg IVC-programma was heel waardevol. Hierdoor hebben 
we lokale ontwikkelingen in een stroomversnelling gebracht. Het is daarnaast heel leerzaam en 
inspirerend om te zien hoe in andere Europese landen de leefbaarheid op het platteland wordt 
bevorderd door Smart Work Centres.” 

Het	EBDD	voert	voor	Micropol	ondersteunende	werkzaamheden	uit,	zoals	het	projectmangement	
en	de	transnationale	activiteiten.	

Ook	heeft	het	EBDD	een	onderzoek	uitgevoerd	naar	de	wensen	van	lokale	MKB’ers	ten	aanzien	
van	een	Smart	Work	Centre.	

Hier	kwam	uit	naar	voren	dat	Smart	Work	Centres	vooral	interessant	zijn	voor	ondernemers	bij	
een	goede	bereikbaarheid,	de	mogelijkheid	tot	kennisuitwisseling	met	andere	ondernemers	en	het	
delen	van	overheadkosten.				

Meer	informatie:	http://micropol-interreg.eu/	of	email	naar	w.stienstra@ebdd.nl
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de Van Gend & Loos Loods in maart 2014, 
nog voor de werkzaamheden begonnen.

de europese delegatie op bezoek in 
Coevorden, bij de loods.

http://micropol-interreg.eu
mailto:w.stienstra@ebdd.nl
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europe direct drenthe nIeuws

de europese verkiezingen van 2014: 
deze keer is het anders

Het	aftellen	is	begonnen:	nog	66	dagen	te	gaan	
tot	de	eerste	stembureaus	opengaan	voor	de	
Europese	verkiezingen	van	2014.	In	de	op	
één	na	grootste	democratische	oefening	in	de	
wereld,	kunnen	400	miljoen	inwoners	hun	stem	
uitbrengen	voor	een	nieuw	Europees	Parle-
ment.	De	kiesgerechtigde	inwoners	van	Neder-
land	kunnen	op	22	mei	stemmen	voor	de	26	
Nederlandse	afgevaardigden	voor	de	periode	
2014-2019.

De	751	Europarlementariërs	die	vanaf	juli	hun	
zetel	opnemen	in	het	Europees	Parlement	zul-
len	niet	alleen	de	toekomstige	koers	bepalen	
van	Europese	beleidsterreinen,	maar	kiezen	
ook	een	leider	van	het	uitvoerende	orgaan	van	
de	EU:	de	voorzitter	van	de	Europese	Commis-
sie.

waarom deze verkiezingen anders zijn

Sinds	de	macht	van	het	Europees	Parlement	
vanaf	2009	is	toegenomen,	heeft	het	zich	doen	
gelden	in	de	zoektocht	om	de	EU	uit	de	econo-
mische	crisis	te	krijgen.	

Europarlementariërs	ontwierpen	hiervoor	be-
langrijke	wetgeving	met	betrekking	tot:

•	 Meer	effectieve	begrotingsdiscipline,
•	 De	afwikkeling	van	falende	banken,	en
•	 Een	plafond	voor	bonussen	in	de	banken-					

wereld.

De	verkiezingen	in	mei	stellen	kiezers	in	de	ge-
legenheid	om	bij	te	dragen	aan	de	versterking	
en	veranderende	richting	die	Europa	opgaat	bij	
het	aanpakken	van	de	economische	crisis	en	
vele	andere	kwesties	die	grote	invloed	hebben	
op	het	dagelijkse	leven	van	mensen.

stap voor stap

Voor	de	eerste	keer	zal	de	samenstelling	van	
het	Europees	Parlement	bepalen	wie	de	Euro-
pese	Commissie	zal	leiden.	Onder	de	nieuwe	
regels	moeten	de	regeringsleiders	van	de	EU	

een	kandidaat	voorstellen	voor	het	toekomstige	
voorzitterschap	van	de	Europese	Commissie	op	
basis	van	de	verkiezingsuitslag.	

Het	Europees	Parlement	kiest	uiteindelijk	de	
voorzitter	van	de	Commissie	met	een	meerder-
heid	van	de	leden,	dus	minimaal	de	helft	van	de	
te	verkiezen	parlementariërs	(376).	Europese	
politieke	partijen	zullen	daarom	een	kandidaat	
naar	voren	schuiven	voor	deze	belangrijke	
functie	in	de	EU.	Sommige	partijen	hebben	dit	
al	gedaan.	

Zo	stellen	zij	burgers	in	de	gelegenheid	om	hun	
stempel	te	drukken	op	het	toekomstige	voorzit-
terschap.

na de verkiezingen

De	nieuwe	politieke	meerderheid	die	voortkomt	
uit	de	verkiezingen,	zal	invloed	hebben	op	Euro-
pese	wetgeving	die	in	de	aankomende	vijf	jaar	
wordt	vormgegeven.	

Het	gaat	dan	bijvoorbeeld	om	belangrijke	be-
leidstreinen	als	de	interne	markt	en	burgerlijke	
vrijheden.	

Het	Parlement	-	het	enige	rechtstreeks	gekozen	
politieke	orgaan	in	de	EU	-	is	nu	een	hoeksteen	
van	het	besluitvormingssysteem	van	de	Euro-
pese	Unie	en	heeft	gelijke	zeggenschap	met	
nationale	overheden	over	vrijwel	alle	Europese	
wetten.	Kiezers	hebben	dus	meer	invloed	dan	
ooit	tevoren.

bron: europees Parlement nederland

							www.europedirectdrenthe.nl

        @EDICDrenthe

	info@europedirectdrenthe.nl

	facebook.com/Europedirectdrenthe	

http://www.europedirectdrenthe.nl
http://www.twitter.com/EDICDrenthe
mailto:info@europedirectdrenthe.nl
http://www.facebook.com/EuropeDirectDrenthe
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Verslag ‘Innovatie en netwerken in euro-
pa. Horizon 2020 als kans voor de regio’ 

Donderdag	13	maart	verzamelden	ruim	80	be-
langstellenden	zich	in	het	provinciehuis	te	
Assen	voor	de	bijeenkomst	‘Innovatie	en	net-
werken	in	Europa.	Horizon	2020	als	kans	voor	
de	regio’.	De	bijeenkomst	werd	georganiseerd	
door	het	EU	Netwerk	Noord-Nederland	in	sa-
menwerking	met	de	Provincie	Drenthe.	

eu netwerk noord-nederland

Europe	Direct	(EDIC)	Drenthe	maakt	deel	uit	
van	het	EU	Netwerk	Noord-Nederland,	samen	
met	de	Europese	Beweging	Nederland,	EDIC	
LTO	Noord	en	EDIC	Leeuwarden.	Doel	van	het	
EU	Netwerk	Noord-Nederland	is	om	geïnteres-
seerden	in	Europese	thema’s	uit	heel	Noord-
Nederland	te	informeren	en	samen	te	brengen.	
Zo	werden	er	eerder	bijeenkomsten	over	SNN,	
de	EDR	en	Leeuwarden	Culturele	Hoofdstad	
georganiseerd.

de rol van overheden, onderzoekers en 
bedrijven bij innovatie 

Gedeputeerde	Henk	Brink	gaf	aan	dat	de	
komende	jaren	zowel	de	regelgeving	als	de	
mogelijkheden	die	vanuit	Brussel	op	Drenthe	
af	komen	op	alle	beleidsterreinen	groeien.	De	
Europa-werkwijze	van	de	provincie	heeft	als	
doel	de	provincie	en	haar	stakeholders	opti-
maal	gebruik	te	laten	maken	van	Europa.	Het	
lidmaatschap	van	de	provincie	in	het	European	
Innovation	Partnership	(EIP)	Agriculture	vormt	
een	podium	voor	Drenthe	in	Europa	en	zorgt	
voor	Drentse	inspraak	bij	het	Europa	2020	
beleid	en	het	plattelandsbeleid.		

Lubbert	Dijkhuizen	van	het	Carbohydrate	Com-
petence	Centre	(CCC)	in	Groningen	vindt	de	
samenwerking	tussen	bedrijven,	de	universiteit	
en	overheden	de	belangrijkste	succesfactor	
voor	innovatie.	Binnen	het	CCC	werken	20	be-
drijven	en	6	kennisinstellingen	samen	met	over-
heden	en	SNN.	Hierdoor	wordt	innovatie	vanuit	
de	RIS-strategie	direct	toegepast	door	noorde-
lijke	bedrijven.	De	‘Dieetvezel’,	plastic	flessen	
uit	biopolymeren	en	veiligere	babyvoeding	zijn	
voorbeelden	van	koolhydraat-gerelateerde	in-
novatie	waarmee	het	CCC	zich	in	Europa	op	de	
kaart	zet.

De	gemeente	Emmen	zet	sterk	in	op	de	
Biobased	Economy,	aldus	wethouder	Nynke	
Houwing.	In	Emmen	bevindt	zich	een	concen-
tratie	van	relevante	sectoren,	zoals	de	chemie	
(biopolymeren)	en	land-	en	tuinbouw.	Samen	
met	de	Stenden	Hogeschool	bevordert	de	ge-
meente	het	vestigingsklimaat	en	de	toestroom	
van	gekwalificeerd	personeel.	Het	is	belangrijk	
dat	bedrijven,	het	onderwijs	en	gemeenteamb-
tenaren	elkaar	kennen	en	weten	wat	er	speelt.	
Het	nieuw	opgerichte	Kennisinnovatieknoop-
punt	gaat	dit	verder	uitbouwen.	

Vooraankondiging open days: 
6 – 9 oktober 2014 ‘Growing together – 
smart investment for people’ 

De	Brusselse	Open	Days	zijn	hét	Europese	
evenement	voor	lokale	en	regionale	overheden.	
In	2014	is	het	thema	‘Growing	together	–	Smart	
investment	for	people’.

Dit	thema	wordt	onderverdeeld	in	drie	onder-
werpen:

1.	Connecting	regional	strategies

2.	Building	capacity

3.	Territorial	cooperation

Na	het	succes	van	de	EBDD-reis	naar	de	Open	
Days	van	2013,	gaan	wij	in	2014	een	uitgebreid	
programma	op	maat	verzorgen	voor	de	EBDD-
deelnemers.	

Hier	zullen	wij	u	de	komende	tijd	verder	over	
informeren.	

Heeft	u	interesse	in	het	bezoeken	van	de	Open	
Days	of	heeft	u	hier	vragen	over?	
Neem	contact	op	met	Wian	Stienstra	via	
w.stienstra@ebdd.nl	

Voor	meer	informatie	zie:	
http://www.opendays.europa.eu/	

http://www.opendays.europa.eu/
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erasmus+ strategische Partnerschap-
pen 

Erasmus+	brengt	zeven	bestaande	EU-pro-
gramma’s	op	het	gebied	van	onderwijs	en	
jongeren	bij	elkaar.	Voor	het	eerst	wordt	ook	
aan	sport	steun	verleend.	Als	alomvattend	
programma	biedt	Erasmus+	meer	mogelijkhe-
den	tot	samenwerken	binnen	de	sectoren	van	
onderwijs,	jeugdzaken	en	sport	en	is	het	met	
vereenvoudigde	financieringsregels	toegankelij-
ker	geworden.

Erasmus+	heeft	als	doel	het	verbeteren	van	de	
vaardigheden	en	inzetbaarheid	van	jongeren	op	
de	arbeidsmarkt	en	het	moderniseren	van	on-
derwijs,	beroepsopleidingen	en	jongerenwerk.	

Het	zevenjarig	programma	heeft	een	budget	
van	14,7	miljard	euro:	een	toename	van	40%	in	
vergelijking	met	wat	er	tot	nog	toe	wordt	uitge-
geven.	Dit	laat	zien	hoe	belangrijk	de	EU	het	
vindt	om	op	dit	terrein	te	investeren.	

Erasmus+	ondersteunt	internationale	partner-
schappen	tussen	onderwijs-	en	
jeugdinstellingen	om	samenwerking	te	stimu-
leren	en	de	kloof	tussen	het	onderwijs	en	de	
arbeidsmarkt	in	Europa	te	dichten.

strategische partnerschappen

Strategische	partnerschappen	hebben	als	doel	
om	innovatieve	praktijken	te	ontwikkelen	of	te	

implementeren	op	lokaal,	regionaal,	nationaal	
of	Europees	vlak	met	als	belangrijkste	doelstel-
lingen:

•	 verbetering	van	kwaliteit	en	relevantie	van	
het	onderwijs

•	 stimuleren	internationale	mobiliteit	en	sa-
menwerking

•	 versterken	van	de	kennisdriehoek	onderwijs,	
onderzoek	en	bedrijfsleven

•	 meer	opgeleide,	ervaren	en	innovatieve	
mensen	op	de	arbeidsmarkt

Voorwaarden:

•	 Transnationaal	netwerk	van	min.	3	organisa-
ties	uit	3	programmalanden

•	 Projectduur:	2	of	3	jaar
•	 Sectoraal	en	trans-sectoraal
•	 Max.	budget:	€	150.000/jaar

Deadline	voor	aanvragen:	30	april	2014

Heeft	u	interesse	in	de	call	voor	Strategische	
Partnerschappen	of	voor	Erasmus+	in	het	alge-
meen?	

Neem	dan	contact	op	met	het	EBDD:	
Susan	Hoexum,	s.hoexum@ebdd.nl

Vooraankondiging Ambient Assisted Li-
ving (AAL) call 2014

Eerste	call	for	proposals	van	AAL	2,	het	ver-
wachte	vervolg	op	het	AAL	Joint	Programme	
2008-2013.
Hoewel	de	besluitvorming	over	AAL	2	nog	niet	
is	afgerond	is,	zijn	we	-	vooruitlopend	op	een	
goede	afloop	-	vast	begonnen	met	de	voorbe-
reiding	van	AAL	call	2014.	AAL	2	hanteert	een	
nieuwe	aanpak,	de	zogenaamde	challenge-led	
approach,	waarbij	niet	zozeer	een	bepaald	type	
oplossingen	wordt	afgebakend,	maar	waar	meer	
ruimte	is	voor	innovatie.

AAL call 2014

Call	2014	is	gericht	op	nieuwe,	duurzame	zorg-
concepten	voor	een	vergrijzende	samenleving,	
waar	de	vraag	naar	zorg	toeneemt.	Hoe	kun-
nen	ICT	oplossingen	hieraan	bijdragen?	Naar	
verwachting	wordt	AAL	Call	2014	eind	maart	
gelanceerd	met	als	deadline	voor	indiening	eind	
juni	2014.

Toenemende vraag ICT

Er	is	een	toenemende	vraag	vanuit	overheden	
om	ICT	oplossingen	toe	te	passen	voor	zorg	en	
ondersteuning	van	ouderen.	ICT	biedt	vele	mo-
gelijkheden	om	hier	op	in	te	springen.	Dit	biedt	
voor	het	bedrijfsleven	kansen	op	een	groeiende	
private	markt	en	voor	het	commercialiseren	van	
nieuwe	concepten	en	systemen	die	zowel	zelf-
zorg	als	informele	en	professionele	zorg	onder-
steunen.

bron: zonMw

Heeft	u	interesse	in	het	AAL-programma	en	wilt	
u	op	de	hoogte	blijven	van	de	publicatie	van	de	
call?	

Neem	dan	contact	op	met	het	EBDD:	
Susan	Hoexum,	s.hoexum@ebdd.nl

mailto:s.hoexum@ebdd.nl
mailto:s.hoexum@ebdd.nl

