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Wat is EFRO Vlaanderen/EFRO Interreg
Beiden onderdeel van 1 en hetzelfde EFRO Fonds binnen de zgn. ESI Europese Structuur en Investering Fondsen op EU niveau (Cohesie
Fonds, ESF, Landbouw….)
Opdracht = structurele/systemische aanpassing van onze regionale
economie ahv
• 2014-2020 EU 2020 (Kenniseconomie en InnovaZe , CO-arme
economie, ConcurrenZevermogen KMO’s,…)
• 2021-2027 slimme, groene en inclusieve transi=e(s)
2 types programma’s
• 1 programma met werkgebied, uitsluitend Vlaanderen of kleiner
schaalniveau = EFRO Vlaanderen)
• 9 à 10 programma’s met werkgebied Vlaanderen+ buurlanden tot
EU 27 = EFRO Interreg
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Overzicht Interreg programma’s (reminder)
Enkel buurlanden
(Implementatie)
Grensregio Vlaanderen Nederland

Groepering meerdere EU landen
(Implementatie)
Noordzee Regio

EU 27
(Beleidsleren)
Interreg Europe Beleidsleren en
capaciteitsopbouw overheden
algemeen
Urbact Lerend netwerk en
kennisplatform steden en lokale
besturen
Urban Innovative Actions
Innovatieve stedelijke acties

Maas-Rijn

Noordwest Europa (minus UK)

Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen

Programma’s met bijzondere opdracht
Interact Kennisplatform/-hub Management
Autoriteiten Interreg |
ESPON Kennisplatform/-hub territoriale

2 Zeeën (ovb)
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analyses voor (EU) beleidsmakers

Hoe werkt EFRO Vlaanderen/EFRO Interreg
•

Per programma: 1 common pot EFRO middelen, 1 gebied (enkel Vlaanderen,
Vlaanderen + buurlanden, Vlaanderen + groepering van meerdere landen, EU27),
1 meerjarig ac=eprogramma, 1 iden=eke uitvoeringstructuur (1
Managementautoriteit, 1 centraal programma secretariaat, decentrale
contactpunten…)

•

Gebieds- en resultaatgerichte aanpak: afgebakende programmagebieden met
prioriteiten/strategie op maat van het gebied incl vooraf gedeﬁnieerde output en
resultaa=ndicatoren waaraan projecten moeten bijdragen

•

Periodieke projectoproepen (generiek of gericht). Projec=ndiening hetzij in 1
stap incl. niet eliminerende/enkel sturende vooraanmelding (enkel EFRO
Vlaanderen) hetzij in 2 stappen met indiening concept > preselecZe of niet > full
applicaZon (quasi alle Interregs) Online aanvraagproces. DoorloopZjd 9-12
maanden van oproep t.e.m. goedkeuring full applicaZon

•

Principe van medeﬁnanciering: gemiddeld max 40% (EFRO VL) of max 50-60%
(Interreg) ﬁnanciering door de programma’s, voorﬁnanciering van de onkosten
door de projectpartners zelf. Lagere % mogelijk akankelijk of staatssteunregels dit
verplichten

•

Evalua=e en selec=e niet door EC maar door Management Autoriteit (EFRO
Vlaanderen) of Lidstaten/regio’s (Interreg) na technisch advies door een Joint
Secretariat
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EU keuzemenu ESI programma’s
ISO BeAer cooperaZon
governance/safe
&secure EU

5.A Europe closer
to ciZzens

4.A more social
Europe

1.A smarter
Europe

2.A greener, lowcarbon Europe

3.A more
connected Europe

* ISO BeAer cooperaZon = enkel relevant voor Interreg
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Budgettaire vooruitzichten (raming)
EFRO Vlaanderen:
– Budget nog in onderhandeling
– EFRO + ESF samen = 480 MEUR excl. Limburg
– + 152 MEUR aan EFRO + ESF middelen voor TransiZeregio Limburg
– 60 Smart / 40 Green, min. 25% bijdrage Klimaatdoelstellingen
EFRO Interreg:
– Vlaamse enveloppe sZjgt van 172 MEUR naar 242 MEUR
– te spreiden over 7 jaar EN samen met andere landen/regio’s te
verdelen over grens- (3 à 4) en transnaZonale programma’s (2)
– middelen voor EU27 programma’s (Interreg Europe, Urbact…)
rechtstreeks door EC toegewezen
– Smart & Green = hoofdtoon, geen verplichte min.% bijdrage aan
Klimaat, maar nieAemin vlot 40%-50% van het budget te relateren aan
Klimaat
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Voor wie en wat
Alle types organisa=es welkom (publiek, for proﬁt, not for proﬁt…).
Staatssteunregels blijven wel van toepassing inzake max. steun mogelijk
Types consor=a:
• EFRO Vlaanderen: projecten door 1 enkele organisa=e of in beperkt
consor=um
• EFRO Interreg: bijna d’oﬃce triple of4druple helix consor=a van met
meerdere “partners” in binnen- en buitenland! (kennisinstellingen, regionalelokale overheden, intermediairen, NGO’s, (individuele) bedrijven…)
Type ac=es: niche voor zowel EFRO VL als Interreg = TRL levels voorbij fund
onderzoek en vóór markt introducZe. Met nadruk op demo, versnelde uitrol en
opname, disseminaZe…
Type projecten =
• EFRO Vlaanderen, vnl infrastructuur en heel beperkt werking
• EFRO Interreg: doorgaans combinaZe van infrastructuur en werking
Zeer ruim assor=ment aan kosten subsidiabel : van werking (personeel,
overhead, communicaZe reis en verblijf, grondstoﬀen) tot en met infrastructuur
(materialen, renovaZe, bouw) of combinaZes hiervan.
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KANSEN VOOR Milieu, Klimaat en
Energie
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Zoom op EFRO Vlaanderen
Thema=sche ingang via BD1 Smart Europe en BD2 Green Europe (verplichte
concentraZe op beiden): kansen voor “groen” vanuit combinaZe van beiden,
EFRO VL beoogt een hoger dan verplicht % voor BD 2 Green (40% ipv 30%)
BD1 SMART EUROPE
Developing and enhancing research and
innova=on capaciZes and the uptake of
advanced technologies

Reaping the beneﬁts of digi=sa=on for ciZzens,
companies and governments public authoriZes
Developing skills for smart specialisa=on, just
transi=on, industrial transi=on and
entrepreneurship

BD2 Green Europe
PromoZng energy eﬃciency measures

PromoZng renewable energy

PromoZng climate change adapta=on, and
disaster risk prevenZon, resilience, taking into
account eco-system based approaches
PromoZng sustainable mul=modal urban
mobility
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Zoom op EFRO Vlaanderen
Toelich=ng
• Inzet op Vlaamse RIS3 “speerpunt domeinen” à vele ‘groene
aanknopingspunten (duurzame chemie, slimme logisZek, blauwe
groei, smart ciZes…)
• Circulaire economie als horizontaal aandachtspunt/thema
• Nadrukkelijk:
– geen fund. onderzoek, wél kennisvalorisaZe en
kennisoverdracht, dus voldoende hoog TRL niveau
– Hoofdzakelijk investeringen (infrastructuur, equipment,
proezuinen, …)
Dus naast kennisinstellingen en bedrijfsleven ook rol voor lokale
en regionale overheden, middenveld…
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Zoom op EFRO Interreg
Thema=sche ingang idem als EFRO VL, dus hoofdz. Via BD1 Smart en BD2 Green (al
dan niet in combinaZe met elkaar) MAAR bijkomend ook andere BD2 subdoelstellingen
BD2 Green Europe – EFRO Vlaanderen
(i)PromoZng energy eﬃciency measures
(ii) PromoZng renewable energy
(iv) PromoZng climate change adapta=on, and
disaster risk prevenZon, resilience, taking into
account eco-system based approaches
(viii) PromoZng sustainable mul=modal urban
mobility (onder voorbehoud)

BD2 Green, EFRO VL thema’s +
(iii) developing smart energy systems, grids and
storage outside TEN-E;
(v) promoZng access to water and sustainable
water management
(vi) promoZng the transiZon to a circular and
resource eﬃcient economy;
(vii) enhancing nature protec=on, biodiversity,
[and green infrastructure in parZcular in the
urban environment], and reducing all forms of
pollu=on;

Aanvullend voor Interreg A programma’s en niet te veronachtzamen !:
• TO4 Grensoverschrijdende arbeidsmarkt, Levenslang Leren, Skills
• TO5 of TO4 Duurzaam toerisme
• ISO CBC Governance
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Zoom op EFRO Interreg
Toelich=ng
• Geen enkel TO2 thema echt uitgesloten, eerder combinaZe(s) of integraZe
van meerdere thema’s in 1 . UrgenZe/prioritair karakter van een thema mede
akankelijk van kenmerken, a~akening…van een programmagebied
•

Opnieuw: geen fund. onderzoek maar wel kennisvalorisaZe en
kennisoverdracht, dus voldoende hoog TRL niveau (= idem EFRO VL)

•

Hoofdzakelijk implementa=e (proezuinen, demonstraZe, piloteren, gerichte
investeringen…) MAAR ook in meer beperkte mate ruimte voor beleidsleren
(benchmarken, netwerken,…) of meer sode ac=viteiten (pla•ormen, goede
prakZjken uitwisselen…) in speciﬁeke programma’s (Interreg Europe, Urbact,
…)

•

Gerichtheid op burger (als begunsZgde of mede-speler) nieuw element

•

Bij “klassieke” groene thema als biodiversiteit, klimaatadapta=e die ook
aanleunen bij andere programma’s (LIFE, PDPO,…): sterke link/wens richZng
koppelkansen richZng mulZfuncZoneel ruimtegebruik, toerisme, regionale
ontwikkeling….
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Waar staan we momenteel?
Nog te vervullen randvoorwaarden
- Deﬁni=ef EU pakket Verordeningen, MFK…: mei/juni 2021? > daarna
technisch pas indiening OP’s mogelijk
- Partnerschapsakkoord BE rond Cohesieprogramma’s(PA): al meerdere
intra-BE bijeenkomsten achter de rug, afronding en indiening PA juni/juli
’21? > voorwaarde om EFRO OP technisch te kunnen indienen (NVT voor
Interreg)
EFRO Vlaanderen:
- Eind 2020 1e draz klaar na input Techn. WG en 1e stakeholdersconsultaZe
(VVP, VVSG, Verenigde Verenigingen, MINA, SERV…)
- 01-02/2021: 1e informele EC feedback gevraagd, verkregen en in
verwerking
- 03/21-zomer ‘21: 2e consultaZeronde art. 6 partners te lanceren > daarna
verwerking opmerkingen, afronding, poliZeke validaZe OP
- 2e held ’21: indiening OP na/ovb indiening Partnerschapsakkoord
- najaar ’21?: 1e oproep(en)
EFRO.be

Waar staan we momenteel?
EFRO Interreg
- 9-10 programma’s op verschillende snelheden (2 Seas nog steeds
onder negoZaZe met EC)
- gefaseerde indiening bij EC vanaf juni ’21 ten vroegste tot +/december ’21
- Interreg A grensprogramma’s wellicht bij vroegste indieners
- geraamde oﬃciële start en 1e oproepen vanaf 09/2021 en later in
2021
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Contacten
EFRO Vlaanderen
Prioriteitsbeheerders Green: stefaan.pennewaert@vlaio.be ,
hartwig.moyaert@vlaio.be
• Programma coördinator: wouter.borremans@vlaio.be
•

•

Regionale contactpunten
anneke.vandenaker@provincieantwerpen.be - T 03 240 66 03
toon.boeckx@vlaamsbrabant.be - T 0474 94 63 81
francis.oosterlinck@oost-vlaanderen.be - T 09 267 86 37
mauro.callens@west-vlaanderen.be - T 050 40 32 93
wim.blommaart@stad.antwerpen.be - T 03 338 61 28
heidi.tency@stad.gent - T 09 266 56 57
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Contacten

EFRO Interreg Programma contactpunten
NCP Grensregio Vlaanderen -Nederland
jorre.vandamme@vlaio.be of
@grensregio.eu
T: +32 492 34 40 58
NCP Noordzee Regio
& Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
sandra.vandewiele@vlaio.be
T +32 479 79 08 47

NCP Northwest Europe / 2 Zeeën
maAhias.verhegge@vlaio.be of @2seas.eu
T +32 496 56 77 69

NCP Interreg EMR
frederik.loy@limburg.be +32 11 23 74 16
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Contacten
EFRO Interreg algemeen
david.grzegorzewski@vlaio.be
T +32 499 86 50 91

EFRO Interreg Programmabeheerders:
• Grensregio VLNL, EMR, 2 Seas T +32 2 553 39 96
david.grzegorzewski@vlaio.be
•
•
•
•
•

FWVL T +32 2 553 38 37 E: frederik.maertens@vlaio.be
North Sea Region T +32 2 553 37 25 E stefaan.pennewaert@vlaio.be
NWE T +32 2 553 37 23 E: liezeloAe.deschryvere@vlaio.be
Interreg Europe+32 2 553 37 07 E philippe.rousseau@vlaio.be
Urbact T +32 (0)2 553 38 44 E: jasper.vervloet@vlaio.be
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Bedankt voor uw aandacht
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