
INTERREG V A – Project 'S²M' 

 

Verwerking / uitvoering van de opmerkingen van de regionale INTERREG – partners (ROV) en 

het Innovatieoverleg (IO) 

 

 

Opmerking (overlegorgaan/datum) 

over doelen en criteria van het programma 

 

Verwerking / uitvoering LP 

Inpassing in het samenwerkingsprogramma 

(CP) / bijdrage aan de overkoepelende CP-

doelstellingen en indicatoren 

 

1. Er dient een extern vakinhoudelijk advies te 

worden ingewonnen (ROV 10-09-2015, IO 

24-09-2015). 

Het NRW-ministerie van economische zaken wint 

een extern advies van Forschungszentrum Jülich 

in. 

Bijdrage aan de specifieke doelstellingen en 

criteria van het strategisch initiatief 'HTSM' 

 

2. Onderzocht moet worden of er 

overlappingen met nationale 

programma’s bestaan (ROV 10-09-

2015). 

Volgens de LP zijn op internationaal (EU9), 

nationaal (D/NL) en regionaal (NRW, 

Niedersachsen, provincies) niveau geen 

overlappingen bekend. 

Verwezenlijking van de algemene criteria / 

kwaliteitskenmerken voor projecten in een 

strategisch initiatief 

 

3. De werkpakketten/projectactiviteiten en de 

rol & taken van de partners moeten nog 

duidelijker worden beschreven (ROV 10-09-

2015, IO 24-09-2015). Onderzocht moet 

worden of Next Energy in de 

projectpartnerstructuur kan worden 

geïntegreerd (IO 24-09-2015). 

Zie aanvraag, beschrijving afzonderlijke 

werkpakketten: de werkpakketten worden in de 

aanvraag uitvoerig beschreven voor wat betreft 

inhoud, activiteiten, rollen van de betrokken 

partners en milestones. Next Energy is in de 

projectstructuur geïntegreerd. 

4. Het is nog onduidelijk wat precies de 

meerwaarde van het project is, ook 

grensoverschrijdend. De precieze invulling 

van de grensoverschrijdende samenwerking 

van de ondernemingen moet duidelijker 

worden beschreven (IO 24-09-2015). De 

bijdrage aan een regionale ontwikkeling is 

nog niet herkenbaar (ROV 12-11-2015) 

Zie aanvraag, punt II.5 betreffende de 

grensoverschrijdende samenwerking, en de 

beschrijving van de afzonderlijke werkpakketten 

met beschrijving van de rol & functie van de 

projectpartners. De bijdrage aan regionale 

ontwikkeling is in de aanvraag onder 

„Grensoverschrijdend karakter“ (1 en 2) 

uitvoeriger weergegeven (o.a. nieuwe producten, 

Clusterversterking, versterking van de 

vestigingsplaats, waarborging van vakmensen). 

5. De mogelijke vraag in de markt is nog Wat betreft vraag, kansen en voordelen voor het 



onduidelijk – is het project een 

'onderzoeksproject' en dus aanbodgericht, of 

is het eerder vraaggericht (ROV 10-09-2015, 

IO 24-09-2015)? Welke kansen/voordelen 

zien de bedrijven voor zichzelf (IO 24-09-

2015)? De aansluiting op de business levels 

wordt nog te vaag beschreven (ROV 17-07-

2015). 

MKB en aansluiting op business levels, zie 

aanvraag punt II.5 'Grensoverschrijdend karakter' 

en punt II.6 'Doelgroep': Een duidelijke vraag van 

het MKB met concrete kansen is aanwezig – de 

innovaties dienen aansluitend te leiden naar 

concrete producten. 

6. Staat het project ook open voor andere 

MKB's – zijn de producten ook voor andere 

MKB’s bruikbaar (ROV 10-09-2015)? 

 

Zie aanvraag punt II.9 m.b.t. 'Gelijkheid van 

kansen'. Daarnaast is het volgens LP de 

bedoeling ook andere MKB's bij het project te 

betrekken door een actieve public relations (zie 

WP 3.2). Tot dusver zijn al twee nieuwe MKB's 

(Microbiologisch laboratorium Lohmeyer uit 

Münster en Aquamarijn uit Zutphen) in de 

projectstructuur geïntegreerd. Dit heeft in totaal 

tot een verhoging van de projectkosten met ca. 

500.000 euro geleid (= verhoging van de kosten 

met 1,1 mln. euro minus ca. 600.000 euro aan 

besparingen). 

7. De afbakening naar het majeure INTERREG 

IV – oppervlakkenproject en naar het 

geplande INTERREG V - project 'MOVERO' 

is nog onduidelijk. Hoe kunnen evt. andere 

op dit gebied genomen initiatieven worden 

geïntegreerd (ROV 10-09-2015, IO 24-09-

2015)? 

Zie aanvraag, punt II.8 'Synergieën', de 

toelichting bij het majeure INTERREG IV – 

oppervlakkenproject en bij het geplande 

INTERREG V – project 'MOVERO': 

Technologische raakvlakken met het majeure 

INTERREG IV – project zijn er nauwelijks, de 

afgrenzing tot het geplande INTERREG V – 

project „MOVERO“ is aanwezig. 

8. De ondersteunende werkzaamheden van de 

kennisinstellingen voor de ondernemingen 

moeten duidelijker worden beschreven (IO 

24-09-2015). 

 

De activiteiten en diensten van de 

kennisinstellingen worden duidelijk beschreven in 

de verschillende WP's 1.1-1.6 en 2.1-2.6. Zie 

bovendien aanvraag punt II.6 'Doelgroep'. 

9. Onderzocht moet worden in hoeverre het 

mogelijk is de eigen bijdrage van de private 

partners te verhogen (IO 24-09-2015). De 

deelname van het MKB, ook met het oog op 

zeer hoge projectkosten, is zeer gering – 3 

partners leveren geen co-

financieringsbijdrage (ROV 12-11-2015). 

 

Zie aanvraag, financieringsplan: de regionale 

eigen bijdrage is verhoogd van 25,41% naar ca. 

27,56%. Op basis van de nog uitstaande 

staatssteunrechtelijke toetsingen kan er nog een 

verhoging van de regionale co-financiering 

plaatsvinden. 



Verwezenlijking van de specifieke criteria 

voor projecten in het strategisch initiatief 

'HTSM' 

 

Geen opmerkingen  

 

w.g.  

Programmamanagement INTERREG Gronau/Enschede,  

24-11-2015 


