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Onderwerp Statenbrief: Deelname Interreg project SUPER
Voorgestelde behandeling: ter informatie
Geachte dames en heren,
Inleiding
Aanleiding
Het Interreg Europe project ‘SUPER’ is recent door de Europese commissie goedgekeurd. De provincie Utrecht is
een van de partners in dit project. Doel van het project is het in beeld brengen van succesvolle publieke
instrumenten voor ondersteuning van het MKB bij het naar de markt brengen en (internationaal) uitrollen van
duurzame innovaties.
Voorgeschiedenis
De provincie onderhoudt goede contacten met Linköping (Östergötland, Zweden). Dankzij deze contacten is de
provincie gevraagd om aan het project deel te nemen. De projectaanvraag is in juli 2015 door de Zweedse lead
partner ingediend. Op 4 april 2016 is het project definitief goedgekeurd.
Essentie / samenvatting:
De provincie Utrecht is gevraagd om deel uit te maken van een internationaal consortium ‘supporting ecoinnovations towards international markets’ (‘SUPER’). Het consortium bestaat uit partners uit Zweden,
Denemarken, Spanje, Polen, Litouwen, Letland, Griekenland en Ierland. Leadpartner is de County Administrative
Board of Östergötland (Zweden).
Recent is de projectaanvraag voor het project (SUPER) door de Europese commissie goedgekeurd. Het
projectvoorstel is ingediend binnen het competitieve Interreg Europe-programma en behoort tot de ‘slechts’ 25%
aanvragen die door de keuring zijn gekomen. Het project loopt van 2016 tot 2021. Als partner binnen het
consortium zal de provincie een deel van de taken zelf uitvoeren. Een ander deel van de taken zal worden
uitgevoerd door de EBU en externe partijen (zoals bijvoorbeeld de Universiteit Utrecht).
Duurzame innovaties worden nog steeds weinig geïntegreerd in de activiteiten van het reguliere MKB. Via inzet
van publieke middelen dragen publieke partijen bij aan totstandkoming en implementatie van deze innovaties in
het MKB. Met het SUPER project wordt een internationaal netwerk gevormd van publieke partijen zodat
ervaringen, best practices en methoden slimmer op elkaar afgestemd worden en inzet van instrumenten voor
innovatief en duurzaam MKB nog efficiënter en effectiever vorm gegeven kan worden.

Het project sluit aan op de thema’s green economy en smart society uit de Strategische Agenda van de EBU en
richt zich op twee belangrijke opgaven van de provincie Utrecht, te weten Energietransitie en Economische
ontwikkeling. Daarnaast draagt het project bij aan de ambitie uit het coalitieakkoord om Europese middelen beter
te benutten.
Meetbaar / beoogd beleidseffect
Beoogd resultaat is een actieplan waarmee het groene MKB slimmer en effectiever kan worden ondersteund.
Financiële consequenties
Het totale budget voor de provincie Utrecht voor het project SUPER bedraagt €239.327. De Europese bijdrage
aan het project bedraagt 85% van de totale kosten, te weten €203.427. De eigen bijdrage (co-financiering)
bedraagt 15% van de totale kosten, te weten €35.899. De eigen bijdrage zal geleverd worden in de vorm van
inzet van onze medewerkers.
Vervolgprocedure/voortgang
Het project start in mei na ondertekening van de ‘Partnership Agreement’. Via de jaarcyclus houden wij u op de
hoogte houden van de voortgang en na afloop van het project informeren wij u via een statenbrief over het
eindresultaat.
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten
Kennis te nemen van deze brief.
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