
De Renovation Wave binnen de 
EU-programma's

Celeste Wezenbeek & Jan Noelmans
VLEVA



VLEVA? - Vlaams-Europees Verbindingsagentschap

- In 2006 opgericht

- Publiek-private vzw 

- 35 leden 

- Brug tussen Europa en Vlaamse lokale 

overheden, het middenveld en de 

Vlaamse overheid



__________________________________

Monitor
__________________________________

_____________________________________

Netwerk
______________________________________

________________________

Brug
_______________________

________________________

Loket
________________________

Vier kerntaken van VLEVA



www.vleva.eu



EU-subsidiewerking

● Basisloket (eerstelijnsdienstverlening)

● Subsidiegids

● Online EU-subsidiewijzer

● Partneroproepen

● Informatie- en netwerkbijeenkomsten

● Monitor deelname Vlaamse actoren aan 

EU-subsidieprogramma’s

https://www.vleva.eu/nl/eu-subsidies/subsidiegids
https://www.vleva.eu/nl/eu-subsidies/calls
https://www.vleva.eu/sites/default/files/2020-06/Monitor%20Vlaamse%20deelname%20EU-subsidieprogramma%27s_1.pdf
https://www.vleva.eu/sites/default/files/2020-06/Monitor%20Vlaamse%20deelname%20EU-subsidieprogramma%27s_1.pdf


Het VLEVA-subsidieteam: ten dienste van 
Limburg

EU- expertise ter beschikking van het partnerschap 

jan.noelmans@vleva.eu 

mailto:jan.noelmans@vleva.eu
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LIFE

Het LIFE programma beschikt over een budget van 5,4 miljard euro. 
Daarvan is 3,4 miljard bestemd voor milieu en 1,9 voor klimaatactie. 60% van 
het budget is voorzien voor biodiversiteit. 

Cofinancieringspercentage: Tussen 60 % en 95 %.

Federaal contactpunt Stefanie Hugelier: stefanie.hugelier@milieu.belgie.be / T 02 

524 96 88 / Vlaams aanspreekpunt: Wim Smits: wim.smits@vlaanderen.be/ T 

0492 237915

mailto:wim.smits@vlaanderen.be


Horizon Europe: 2021-2027

https://www.vleva.eu/nl/onderzoek-en-innovatie/dossiers/tussenti
jdse-evaluatie-horizon-2020--totstandkoming-horizon-europe

https://www.vleva.eu/nl/onderzoek-en-innovatie/dossiers/tussentijdse-evaluatie-horizon-2020--totstandkoming-horizon-europe
https://www.vleva.eu/nl/onderzoek-en-innovatie/dossiers/tussentijdse-evaluatie-horizon-2020--totstandkoming-horizon-europe


Horizon Europe
● EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie

● Denk qua projecten aan het ontwikkelen van technologie, living labs, toepassing van 

concepten … 

● Focus op O&I, o.a. energie-technologie, duurzaamheid, circulair materiaalgebruik, ...

● Geen simpele quick win voor renovatie. Samenwerken met buitenlandse partners, 

kennisinstellingen. 

● Let op potentiële kansen om toe te treden tot consortia 

● Belangrijke periode - matchmaking 

NCP Flanders contactpunt: bart.decaesemaeker@vlaio.be



Horizon Europe

● Pijler 2 - Cluster 5: “Climate, Energy and Mobility”

○ Werkprogramma’s in opmaak, online raadpleegbaar (indicatief) 

○ Destination – Efficient, sustainable and inclusive energy use 

■ “Demonstrating integrated technology solutions for buildings with performance guarantees”

■ “Demand response in energy-efficient residential buildings”

■ “Designs, materials and solutions to improve resilience, preparedness & responsiveness of the built environment 

for climate adaptation”

■ “Sustainable and resource-efficient solutions for an open, accessible, inclusive, resilient and low-emission cultural 

heritage: prevention, monitoring, management, maintenance, and renovation”

■ “Demonstrating integrated technology solutions for buildings with performance guarantees (Built4People)” -> 

implementatie partnership met als doel actoren uit de volledige waardeketen te verzamelen om innovatieclusters 

op poten zetten in de EU.

■ ….. 



Horizon Europe

● Pijler 2 - Cluster 4: “Digital, Industry and Space”

○ Werkprogramma’s in opmaak, online raadpleegbaar (indicatief) 

■ “Demonstrate the use of Digital Logbook for buildings”

■ “Social and affordable housing district demonstrator” -> Affordable housing Initiative*

■ “Building and renovating by exploiting advanced materials for energy and resources efficient management”



EU City Facility 

Steden en gemeenten, of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, kunnen de EUCF 

gebruiken om een ‘investeringsconcept’ inzake duurzame transitie uit te werken. 

Denk daarbij aan de voorbereiding van een investering via bijvoorbeeld een 

haalbaarheidsstudie, niet de investering zelf. 

Hiervoor kunnen de lokale besturen aanspraak maken op een vast bedrag van € 60.000 

(enkel steden en gemeenten die een actieplan hebben rond duurzame energie).  Net 

tweede call afgerond. 

Indicatief: derde call oktober 2021 - vierde call mei 2022.

https://www.eucityfacility.eu/

https://www.eucityfacility.eu/


ELENA (European Local Energy Assistance)

● ELENA ondersteunt grote projecten inzake energie-efficiëntie en duurzame mobiliteit

● Middelen gaan naar projectondersteuning voor publieke en private stakeholders

De Europese Commissie kende recent nog 35 miljoen toe aan het ELENA-instrument. Dat budget dient in de eerste 

plaats voor duurzame energieprojecten (30 miljoen) en daarnaast ook voor duurzame transport initiatieven (5 

miljoen). Belangrijk onderdeel Renovation Wave. 

ELENA valt onder het gezamenlijk beheer van de Europese Commissie via Horizon Europe en de EIB. 

Voorbeelden van projecten zijn energie-efficiëntie in gebouwen, warmte-netwerken, energetische renovaties van 

woningen of energie-efficiënt vervoer in urbane regio's. ELENA richt zich tot publieke en private projecten van 

boven de 30 miljoen.

De actoren die financiering ontvangen zijn o.a. publieke autoriteiten, energie-agentschappen en one-stop shops, 

financiële intermediairen en private entiteiten. Ook in Vlaanderen werden al meerdere projecten via ELENA 

ondersteund. 

https://www.eib.org/en/products/advising/elena/index.htm

https://www.eib.org/en/products/advising/elena/index.htm?f=search&media=search


Europees Bauhaus

- Onderdeel van de Renovation Wave.

- Start van een traject waarin duurzaamheid en stijl worden gecombineerd; een nieuwe Europese notie 

van esthetiek die performantie en innovatie combineert. 

- Interdisciplinaire aanpak om gebouwen op een creatieve manier te verduurzamen en knelpunten 

inzake renovatie aan te pakken (kruispunt kunst, cultuur, wetenschap, technologie).

- Accelerator voor veelbelovende groene en digitale oplossingen 

- Drie fases: design, deliver en diffuse

- Momenteel designtraject lopend

- Najaar 2021 oproep - eerste vijf locaties ideeën van het nieuwe Europese Bauhaus

- Daarna concepten van het nieuwe Europese Bauhaus verspreiden via bouwprojecten en netwerken

            https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en

https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en


Affordable Housing Initiative*

- Woonprojecten toegang geven tot noodzakelijke technische capaciteit

- 100 pilootprojecten vanuit een “smart neighbourhood approach”

- Blueprints voor kopie-effect met leefbaarheid en de nieuwste technieken als 

uitgangspunt 

- Aanpak op wijkniveau

- Cross-sectorale partnerschappen 

- Lead bij DG Grow - Directorate for Industrial Policy and Innovation

- Volgende stap: Creatie van een EU-level partnership 



EFRO Vlaanderen

- Speerpunten voor het nieuwe EFRO programma: Smart en Green

- Wat voor projecten zouden hieronder kunnen vallen? 

- Duurzame renovaties van (openbare) gebouwen /circulaire bouwtechnieken/energie-efficiëntie

- Opleiding (-infrastructuur) voor de toepassing van nieuwe technieken en technologieën in de 

bouwsector

- Transformatie en revalorisatie van gebouwen 

- Projecten rond groene warmte, warmtenetten en energietransitie

- Het nieuwe OP is nog niet afgerond

- Nieuwe EFRO calls worden niet verwacht voor begin 2022

- De React EU calls zijn nog gelanceerd onder het 2014-2020 OP (Innovatieve transitie, digitale transitie, 

groene transitie, circulaire economie) 



Interreg 

- Interreg A (cross-border) en Interreg B (transnationaal)

- Denk bvb. aan EMR (A), GVN (A) of NSR (B)

- Slimme groei en groene groei uitgangspunten

- Groen en verduurzaming nadrukkelijk aanwezig

- Sterke rol voor innovatie 

- Aandacht voor skills voor de nieuwe economie en aanpakken van maatschappelijke 

uitdagingen 

- Eerste oproepen nieuwe programma’s niet voor eind 2021

- Toets alvast projectvoorstellen af 



Andere mogelijkheden

● PDPO/Leader voor projecten platteland

● ESF+ potentieel interessant voor projecten inzake vaardigheden en skills 

richting groene renovatie 

● Erasmus+ Onderwijs: opleidingen op het vlak van renovatie, nieuwe groene 

economie

● Financiële instrumenten via Invest EU  



Daarnaast: Europese Faciliteit voor Herstel en Veerkracht 
/ Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht / Vlaamse 
Veerkracht

- 5,925 miljoen euro Europese dotatie aan België

- Grote focus op renovatie, gestoeld op de Europese Renovatiegolf 

- Focus op openbare gebouwen, sociale woningbouw en subsidieregelingen door bijna 

alle overheden in ons land

- De Renovatiegolf zal betrekking hebben op 1.300.000 m² overheidsgebouwen en nog 

eens 240.000 privéwoningen (incl. sociale huisvesting)

- Geraamde totale kosten: 2.199 miljoen euro, waarvan 1.012 miljoen euro (46%) 

wordt gedekt door de FHV.

- Specifieke Vlaamse initiatieven -> Vlaamse Veerkracht

Volledig nationaal herstelplan: https://dermine.belgium.be/



▪ Hou het subsidielandschap in de gaten 
▪ Raadpleeg ons team voor subsidie-advies inzake je projectidee. We 

helpen je op weg! 
▪ Neem deel aan informatie- en netwerkevenementen (EC – NCP – 

regio’s – netwerken)

▪ Tip: consulteer VEKA: Simon.Dewachter@vlaanderen.be 

▪ Toets je voorstel af bij de Europese Commissie of bij het NCP en hou 
ook effectief rekening met feedback

▪ Consortium: project leader & project partners - bepaal je rol

Ingrediënten voor succes 

mailto:Simon.Dewachter@vlaanderen.be


Hoe op de hoogte blijven van 
Europese subsidies via VLEVA?

● Maak een account aan op www.vleva.eu 
● Raadpleeg onze subsidiegids
● Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven 

(nationaal en Limburg)
● Browse door de verschillende subsidie-oproepen
● Volg onze evenementen voor de programmaperiode 2021-2027

http://www.vleva.eu
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