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I. Krachtig relancebeleid WSE

Lange termijndoelstellingen aanhouden!

2021 jaar vd opleiding, startschot lerend decennium

Partnerschap levenslang leren  = gedeelde verantwoordelijkheid

Maandag relanceplan arbeidsmarkt VR - SERV



14/12/20 │3

II. Krachtig relancebeleid EWI

relanceplan om transities te versnellen en groei aan te zwengelen

(eenmalige) investeringen + EU-herstelfonds = 4,3 miljard euro

relanceplan EWI:
(in	miljoen	euro)

1. We innoveren ons uit de crisis 160,0
2. Productieve investeringen 135,0
3. Investeren om digitaal aan kop te komen 106,5
4. Innovatie-offensief voor duurzame oplossingen 192,0

5. Veerkracht dankzij performante zorgeconomie 6,0

6. Brexit voorbereiden (VLAIO) 50,0
TOTAAL 649,5
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II. Krachtig relancebeleid EWI

Hoe operationaliseren?

Versterking van bestaande kanalen (zoals VLAIO en FWO)

Impulsprogramma’s die uitgerold worden d.m.v. calls naar doelgroepen of via 

bestaande projecttypes

Versterking bestaande kennisinstellingen (imec, VITO, EnergyVille, …)

Specifieke oproepen (zoals voor H2 IPCEI)

6 belangrijke sporen
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1. We innoveren ons uit de crisis

O&O-projecten 
van bedrijven 
via VLAIO

+ 100 miljoen
euro

versterking 
onderzoeksveld 
en versnelling 
van O&O

+ 60 miljoen 
euro

ü Competitief + productief = jobs

ü Crisis is opportuniteit om innovatie te versnellen
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2.  Productieve investeringen

Onderzoeksinfrastructuur
• omvangrijke (internationale) infrastructuur
• 100 miljoen euro

Kwalitatieve ruimte om te ondernemen 
• moderne duurzame bedrijventerreinen
• 10 miljoen euro

Bedrijvige en bruisende kernen
• investeringsfonds voor kernversterking 
• 25 miljoen euro
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3. Investeren om digitaal aan kop te komen

Imec – Chiplab van de wereld
Cleanroom : 40 miljoen euro (kapitaal)
Xpand spin-off fonds : 30 miljoen euro (kapitaal)

Smart Cities: digitale en klantgerichte lokale overheid
publieke dienstverlening en tech-bedrijven
Oproepen : 20 miljoen euro

Digitaal transformatieprogramma Vlaamse mediasector
Gepersonaliseerd, data-gedreven, veilig
10 miljoen euro
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4. Innovatie-offensief voor duurzame oplossingen

Bio-eco

bio-gebaseerde grondstoffen 
en producten 

20 mio €

Water
onderzoek      

= 3 mio €
nieuwe teelten 

= 6 mio €
waterbesparing 

= 10 mio €

Waterstof

duurzame grondstof en 
brandstof
EU IPCEI
125 mio €

Energie

• EnergyVille

• living labs transitie,
• Industrie
• 3 mio €

Circulair

bouwsector 
= 10 mio €

elektronica & textiel = 15 
mio €

H2
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5. Veerkracht dankzij performante zorgeconomie

Versterken zorgsysteem, kwaliteit zorg- & farma/tech-industrie

Impulsprogramma geneeskunde & zorg van de toekomst

Gepersonaliseerde geneeskunde

Regeneratieve geneeskunde

Data-gedreven zorg

Snelle implementatie in Vlaamse ziekenhuizen en zorginstellingen

Betrokkenheid stakeholders

6 miljoen euro



6. Brexit actieplan
ü Noodzaak heroriënteren markten, producten en diensten

ü Opportuniteit als toegangspoort tot EU-markt

ü VLAIO i.s.m. FIT “Actieplan Brexit”
• Begeleiding ondernemingen bij strategische heroriëntatie
• Steun voor zoektocht nieuwe exportmarkten
• Aantrekken nieuwe buitenlandse activiteiten
• Hulp voor vissersvloot

üBrexit adjustment reserve

ü50 miljoen euro via VLAIO (en 30 miljoen euro via FIT)
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III. Krachtig relancebeleid Land- en Tuinbouw

ü Relance gericht op 

Innovatie 

Digitalisering 

Veerkracht 

ü Doel: 

Versterken Vlaamse voedseleconomie en 

Land- en tuinbouwbedrijven in het bijzonder

ü Financiële injectie van 37 miljoen euro
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III. Relancemaatregelen Land- en Tuinbouw

ü Versterken van land- en tuinbouwbedrijven: 10 mio euro

ü Blue deal: 10 mio euro

ü Lokale verankering Vlaamse voedseleconomie: 10 mio euro

ü Digitalisering: 4 mio euro

ü Duurzame export (VLAM): 3 mio euro




