Verslag webinar ‘Milieu, klimaat en
energie binnen de EU-programma’s’
De mogelijkheden voor milieu, klimaat, en energie binnen de EU-programma’s voor de
periode 2021-2027. Dat was het thema van de webinar op 23 februari die VLEVA en het
departement Omgeving samen organiseerden.
De sprekers gaven een uitgebreide toelichting bij de inhoud en de timing van de EUprogramma’s. En dat voor bijna 500 geïnteresseerden die het event live volgden. Het doel is
immers om de Vlaamse deelname aan Europese programma’s zo groot mogelijk te maken.

Programma
14.00 u. - 14.15 u. Inleiding (Elke Van Den Broeke, Departement Omgeving)
14.15 u. - 14.30 u. LIFE (Stefanie Hugelier, DG Leefmilieu)
14.30 u. - 14.45 u. CEF Energie (Jan Hensmans, FOD Economie)
14.45 u. - 15.00 u. EFRO/Interreg (Matthias Verhegge, VLAIO)
15.00 u. - 15.15 u. Europees Innovatiefonds (Tomas Velghe, Vlaams Energie- en
Klimaatagentschap)
15.15 u. - 15.30 u. Horizon Europe (Liselotte De Vos, Departement EWI)
15.30 u. - 15.55 u. Q&A
15.55 u. - 16.00 u. Slot (Celeste Wezenbeek, VLEVA)
Op het programma: een ruim overzicht van de diverse mogelijkheden voor milieu, klimaat en
energieprojecten binnen de verschillende Europese programma’s.
De presentaties van alle sprekers en de volledige opname (her)bekijk je hier.

Vragen
Gedurende de sessie kwamen heel wat vragen binnen vanuit verschillende sectoren.
Vragen inleiding departement Omgeving
1. Kan het EU-projectenloket mee bemiddelen voor Vlaamse cofinanciering voor
bijvoorbeeld een Life Climate Adaptation project?
2. Nog niet duidelijk waarvoor we precies bij EU-projectenloket Omgeving terecht
kunnen? Als algemene SPOC voor Klimaat, Milieu en Energie, met mogelijke
doorverwijzing naar de specifieke contacten getoond in de individuele
presentaties?(VITO)
Vragen LIFE
1. Seal of excellence: enkel EU-fondsen of ook regionale/nationale subsidies?
2. Als LIFE ook vertraging opliep, wanneer wordt de lancering van de call 2021 dan
verwacht? En idem voor de deadline? (Provincie Antwerpen)
3. Tijdens de vorige programmaperiode was er voor LIFE environment een 2-staps
indiening en voor Climate een full stage indiening. Wordt nu alles een 2-staps
procedure?(Provincie Antwerpen)
4. Kunnen grote bedrijven (niet-kmo's) partner zijn? Zijn er bijzondere voorwaarden?
(Blauwe Cluster)
5. Wat zijn de typische slaagkansen in Life?
6. De 60% EU-cofinanciering voor Life-projecten tot op welk niveau kunnen die vanuit
Vlaanderen gecofinancierd worden en door wie?(VITO)
7. Via welke URL kunnen we ons op de LIFE nieuwsbrief abonneren?
8. Wat met staatstseun in het LIFE programma?

Vragen CEF Energie
1. Hoe flexibel is die lijst van TEN-E PCIs? Kunnen daar nog projecten aan toegevoegd
worden? Zijn de PCIs flexibel genoeg om bijvoorbeeld ontwikkelingen in onze
zeehavens rond productie en gebruik van waterstof op te vangen?
2. Wordt er hier ook een financial sustainability vereist (dus het project moet na
subsidieperiode leefbaar zijn)?
3. Zijn de grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten met betrekking tot
hernieuwbare energie enkel open voor lidstaten of ook voor andere overheden?
Nadruk in de presentatie lag op lidstaten, vandaar de vraag. (POM Limburg)
4. Voor elektriciteit en gas zijn er distributienetbeheerders. Niet zo voor warmte. Voor
Zeeland/Oost-Vlaanderen denken we aan een regionaal warmte backbone. Zou dat
in aanmerking kunnen komen voor CEF? Eventueel bundeling met
Fluxys?(Provincie Oost-Vlaanderen)
5. CEF Energie: Indien ook open voor andere overheden dan louter lidstaten, hoeveel
partners moeten er minimaal deelnemen in een project? (POM Limburg)
6. Kan er iets meer in detail getreden worden over de infrastructuur voor CO2
transport? Wat kan er gefinancierd worden? CO2-leidingen? Installaties om CO2 te
behandelen? Moet dat open access zijn? Of kan een particulier ook ondersteund
worden voor zijn privaat project?

Vragen EFRO/Interreg
1. Wat zijn de slaagpercentages van de ingediende projecten, in het bijzonder bij
Interreg, LIFE én Horizon Europe? (Blauwe Cluster)
2. Klopt het dat UIA en Urbact niet blijven bestaan maar samen het nieuwe programma
EUI worden? (Provincie Antwerpen)
3. Wat is de definitie van een transitieregio (cfr. Limburg)?
4. Zullen er opnieuw GTI's zijn in EFRO-Vlaanderen? Er zullen nog wel degelijk GTI's
binnen EFRO zijn. Provincie Limburg, provincie West-Vlaanderen en de Kempen
zullen een GTI Vormen. Steden Antwerpen en Gent krijgen ook hun gereserveerde
middelen. In aanvulling van wat Matthias van VLAIO liet weten.
5. Voor de projecten die via VLAIO instrumentarium gaan werden tot hiertoe vzw's vaak
uitgesloten. Komt daar verandering in in de toekomst?
6. Hoe zit het met de staatsteunregels in de nieuwe Interrreg programma's. Zijn die
soepeler dan vroeger?
7. Op basis van het bruto binnenlands product (bbp of de geldwaarde van alle
geproduceerde diensten en goederen op jaarbasis) per inwoner in de periode
2014-2016 heeft Europa tientallen streken erkend als transitieregio. Zij zullen in de
nieuwe steun periode 2021-2027 het meeste Europese steun krijgen. Limburg is als
enige Vlaamse provincie afgebakend als ‘transitieregio’.
Vragen Europees innovatiefonds
1. Staat het innovatiefonds ook open voor oplossing voor bedrijven om CO uitstoot niet
alleen te vangen en op te slaan in de bodem maar ook in de vorm van bossen? Met
andere woorden, zou een samenwerking tussen bedrijven en boseigenaars met dit
fonds ondersteund kunnen worden? (Provincie Vlaams-Brabant)
Vragen Horizon Europe
1. Voor Horizon Europe: kan meer toelichting gegeven worden bij die "innovations and
market deployment actions" ?(Blauwe Cluster)
2. Binnen Horizon Europe wordt veelvuldig gesproken over synergieën met andere
programma's waaronder deze die vandaag aan bod kwamen, voor de effectieve
hoge TRL implementatie van onderzoeksresultaten in onze maatschappij. Komen er
praktische richtlijnen/templates om te doen, ook pro-actief bvb met outline
valorisatieplannen reeds in HE proposal fase? (VITO)

Bijna alle vragen kwamen aan bod tijdens de Q&A (1.41.00- 1.58.00.) Is jouw vraag niet
beantwoord of heb je toch nog een vraag over Europese subsidies? Aarzel dan niet om het
VLEVA-subsidieteam te contacteren (subsidieteam@vleva.eu ). Wij helpen je graag verder!

