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Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 20142020
Algemene informatie
De partnerschapsovereenkomst (PO) van Nederland is het overkoepelende strategische
document voor de investeringen die worden gedaan met behulp van het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF), het Europees
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en het Europees Fonds voor
Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).
In de PO wordt uiteengezet hoe de financiële middelen van deze vier fondsen worden
gebruikt om Nederland te helpen zijn doelstellingen van slimme, duurzame en inclusieve
groei te verwezenlijken.
De PO is gericht op de volgende financieringsprioriteiten:


bevordering van een innovatievriendelijk bedrijfsklimaat door
-

ondersteunende acties die leiden tot een toename van de onderzoeks- en innovatieinvesteringen van de private sector en tot betere samenwerking tussen kmo's en
wetenschaps- en onderzoeksinstituten, en

-

verbetering van de bedrijfsinnovatie en het concurrentievermogen in de landbouw, de
visserij en de maritieme sector;



vergroting van de participatie op de arbeidsmarkt en bevordering van de sociale inclusie
door kwetsbare groepen te helpen toe te treden tot de arbeidsmarkt aan de hand van
passende maatregelen op dat vlak, en door actief en gezond ouder worden te bevorderen
en te ondersteunen;



bevordering van een milieuvriendelijke en hulpbronnenefficiënte economie door te
investeren in innovatieve technologieën ter verbetering van de energie-efficiëntie en in het
meer gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen, naast acties gericht op verbetering
van de ecosystemen en bescherming van de biodiversiteit.

Deze fondsen bieden aanvullende financiële ondersteuning van de groei- en
ontwikkelingsstrategie van Nederland op de middellange en lange termijn. Ze dragen bij aan
het mobiliseren van publieke en private financiering voor duurzame groei en
werkgelegenheid. De acties die worden gefinancierd via de ESI-fondsen zijn complementair
aan de relevante nationale beleidsinstrumenten en zijn goed afgestemd op de aanbevelingen
die de Raad van de Europese Unie heeft opgesteld tijdens het Europees Semester.
Binnen de strategieën van de ELFPO-, EFRO- en EFMZV-programma´s staan versterking
van het concurrentievermogen en bevordering van innovatie centraal. Ondanks de status van
Nederland als een van de meest vooraanstaande innovatievolgers, blijft het van groot belang

dat het innovatievermogen van de economie wordt uitgebreid en dat op de sterke
wetenschappelijke basis van de economie wordt voortgebouwd. In dat opzicht dienen de
investeringen uit de ESI-fondsen ter ondersteuning van acties die de samenwerking tussen
wetenschap en bedrijfsleven bevorderen, de kennisoverdracht verbeteren en een
bedrijfsklimaat creëren dat gunstig is voor het opstarten en ontwikkelen van kennisintensieve
innovatieve ondernemingen.
In een vergrijzende samenleving zal Nederland, om de werkgelegenheidsgraad te verhogen,
moeten putten uit zijn ongebruikte arbeidspotentieel. Daarom wordt ruim 70% van de
middelen uit het ESF geïnvesteerd in de arbeidsintegratie van groepen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Re-integratietrajecten, (her-)scholing en individuele coaching zijn dan ook de
belangrijkste instrumenten die door de Nederlandse gemeenten worden ingezet. De laatste
zijn het meest geschikt om maatwerk-oplossingen te creëren. De rest van de ESFinvesteringen gaat naar ondernemingen en werkgevers om een werkomgeving te creëren
waarbinnen werknemers langer actief kunnen blijven.
De economische groei dient echter ook duurzaam te blijven. Meer dan de helft van de
ELFPO-middelen zijn derhalve gericht op het herstellen, behouden en verbeteren van
ecosystemen die van belang zijn voor landbouw en bosbouw. De middelen uit het EFRO
worden op hun beurt geïnvesteerd in acties ter ondersteuning van een overgang naar een
koolstofarme economie aan de hand van gerichte maatregelen die niet onder het recente
nationale energieakkoord vallen, zoals vroegtijdige aanwending van innovatieve koolstofarme
technologieën.
Om de efficiëntie te vergroten en de doelmatigheid van de investeringen uit de ESI-fondsen te
optimaliseren, is de programma-uitvoering vereenvoudigd.
Bijdrage en doelstellingen van de ESI-fondsen
De steun uit de ESI-fondsen dient hoofdzakelijk ter ondersteuning van de Nederlandse
inspanningen om de Europa 2020-doelstellingen te verwezenlijken:








stimulering van onderzoek en innovatie (O&I) om de doelstelling te bereiken van het
investeren van 2,5% van het bbp in O&I (afgezet tegen 2,13% in 2012) door een bedrag
van EUR 333 miljoen uit het EFRO te gebruiken als hefboom voor O&I-investeringen in
kleine en middelgrote ondernemingen (kmo´s);
verhoging van het aandeel hernieuwbare energiebronnen in de energiemix naar 14%
(vergeleken met 4,5% in 2012) en verwezenlijking van een energiebesparing van 1,5%
(vergeleken met een gemiddelde van 1,1% tussen 2004 en 2012) door EUR 121 miljoen
uit het EFRO te investeren in de bevordering van de aanwending van innovatieve
koolstofarme technologieën;
stimulering van arbeidsparticipatie en sociale inclusie door EUR 424 miljoen (waarvan
85% uit het ESF en 15% uit het EFRO en het ELFPO) te investeren in actieve inclusie die
voornamelijk is gericht op een groei van de arbeidsparticipatie tot 80% en de
vermindering van het aantal baanloze huishoudens met 100.000;
ondersteuning van de werkgelegenheid en de arbeidsmobiliteit door EUR 126 miljoen uit
het ESF te investeren in actief en gezond ouder worden.

Bovendien wordt EUR 214 miljoen uit het ELFPO en het EFMZV gebruikt om bij te dragen
aan een betere concurrentiepositie van kmo´s in de landbouw, de visserij, de maritieme sector

en de aquacultuur, en wordt EUR 426 miljoen ingezet voor klimaataanpassingsmaatregelen
(41%) en milieumaatregelen (59%).
Begroting
Voor de programmeringsperiode 2014-2020 is aan Nederland een bedrag van EUR
1,4 miljard toegewezen voor cohesiebeleid (EFRO, ESF), met inbegrip van EUR 389 miljoen
voor Europese Territoriale Samenwerking. Een aanvullend bedrag van EUR 607 miljoen uit
het ELFPO wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van de landbouwsector en
plattelandsregio´s, alsmede een bedrag van EUR 102 miljoen uit het EFMZV in de maritieme
sector, de visserij en de aquacultuur.
De investeringen uit de fondsen dienen op een beperkt aantal prioriteiten te zijn gericht. Deze
grotere gerichtheid is een van de hoekstenen van het hervormde cohesiebeleid. In dat verband
investeert Nederland 66% van de middelen uit het EFRO in de bevordering van onderzoek en
innovatie en 24% in de ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie. De
thematische concentratie ligt derhalve ruim boven de minimumvereisten. Het aandeel van het
ESF in de cohesiebeleidfinanciering is 50%; meer dan 70% van de uit het ESF toegewezen
middelen worden geïnvesteerd in maatregelen ter bevordering van sociale inclusie.
10% van de EFRO-middelen en 5% van de ESF-middelen worden aan de hand van
”geïntegreerde territoriale investeringen” in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag (de
zogeheten G4) geïnvesteerd in maatregelen ter bevordering van duurzame stedelijke
ontwikkeling.
30% van de toegewezen middelen uit de ESI-fondsen draagt bij aan de doelstellingen inzake
klimaatverandering, hetgeen in lijn is met het algehele streven om ten minste 20% van de
begroting van de Europese Unie aan deze doelstellingen te wijden.
Programma-architectuur
Het cohesiebeleid wordt uitgevoerd op basis van vijf operationele programma´s, evenals in de
programmeringsperiode 2007-2013.


Vier regionale operationele programma's worden gecofinancierd uit het EFRO (Noord,
West, Zuid en Oost)



Eén nationaal operationeel programma wordt gecofinancierd uit het ESF

Bovendien is er één programma voor plattelandsontwikkeling met financiering uit het ELFPO
en één programma dat cofinanciering ontvangt uit het EFMZV.
Details over de afzonderlijke toewijzingen zijn opgenomen in tabel 2.

Tabel 1: Uitsplitsing van de toewijzingen per thematische doelstelling en per fonds (uitgezonderd territoriale samenwerking) in euro´s
EFRO

ESF

ELFPO

EFMZV

Totaal

332 471 268,00

-

22 080 000,00

-

354 551 268,00

02. Verbetering van toegang tot en gebruik en kwaliteit van informatieen communicatietechnologie

-

-

-

-

-

03. Versterking van het concurrentievermogen van kleine en
middelgrote ondernemingen, de landbouw (voor het ELFPO) en de
visserij en de aquacultuur (voor het EFMZV)

-

-

162 330 000,00

21 876 849,00

184 206 849,00

121 339 440,00

-

-

-

121 339 440,00

05. Bevordering van de aanpassing aan klimaatverandering en van
risicopreventie en -beheer

-

-

176 165 000,00

-

176 165 000,00

06. Bescherming van het milieu en bevordering van
hulpbronnenefficiëntie

-

-

176 165 000,00

73 555 000,00

249 720 000,00

07. Bevordering van duurzaam vervoer en wegnemen van knelpunten
in netwerkinfrastructuren

-

-

-

-

-

08. Bevordering van duurzame en kwalitatieve werkgelegenheid en
ondersteuning van arbeidsmobiliteit

11 659 647,00

126 000 000,00

-

-

137 659 647,00

09. Bevordering van sociale inclusie en bestrijding van armoede en
elke vorm van discriminatie

21 555 994,00

361 025 498,00

40 960 000,00

-

423 542 343,00

10. Investering in onderwijs, opleiding en beroepsonderwijs voor
vaardigheden en een leven lang leren

-

-

7 440 000,00

-

7 440 000,00

11. Verbetering van de institutionele capaciteit van publieke overheden
en belanghebbenden en een efficiënt openbaar bestuur

-

-

-

-

-

01. Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en
innovatie

04. Ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie in
alle sectoren

Technische bijstand

20 291 879,00

20 292 729,00

22 165 360,00

6 091 395,00

68 840 513,00

Totaal

507 318 228,00

507 318 228,00

607 305 360,00

101 523 244,00

1 723 465 060,00

Tabel 2: Toewijzing aan ESIF-programma's

ELFPO

Thematische
doelstellingen
TD 1, 3, 5, 6, 9, 10

607 305 360,00

2014NL14MFOP001

EFMZV

TD 3, 6

101 523 244,00

2014NL16RFOP001

EFRO

TD 1, 4

103 541 823,00

OP WEST-NEDERLAND

2014NL16RFOP002

EFRO

TD 1, 4, 8, 9

189 847 055,00

OP ZUID-NEDERLAND

2014NL16RFOP003

EFRO

TD 1, 4

113 627 056,00

OP OOST-NEDERLAND

2014NL16RFOP004

EFRO

TD 1, 4

100 302 292,00

OP ESF

2014NL05SFOP001

ESF

TD 8, 9

Programmanaam

Programma-id

ESI-fonds

OP ELFPO

2014NL06RDNP001

OP EFMZV
OP NOORD-NEDERLAND

Totaal (EUR)

507 318 228,00
Totaal

1 723 465 060,00

