
Verslag webinar: Kansen voor Limburgse bedrijven in de nieuwe Europese programma's 

• Onderstaand kan u een korte samenvatting lezen van de webinar. Voor meer details kan u de opname, de 

presentaties, de sprekers in kwestie (contactgegevens in presentaties) of VLEVA raadplegen.  

Lutgart Spaepen van het Enterprise Europe Network Vlaanderen overliep het grote beleidskader 

waarin de Commissie aan haar kmo-beleid werkt en ging daarbij dieper in op de Europese KMO-

strategie. Ze legde ook de verhouding uit tussen de KMO-strategie en de Industriestrategie, De 

Eengemaakte Markt Strategie en het Actieplan voor de eengemaakte markt.  

De KMO-strategie vormt het lange termijnkader voor economisch herstel en focust op een aantal 

hoofdassen zijnde digitalisering en duurzaamheid, toegang tot financiering, het verminderen van 

administratieve last en toegang tot markten. Ze ging dieper in op welke instrumenten er telkens achter 

die hoofdassen schuilgaat.  

Voorts verwees ze naar de 14 ecosystemen die geïdentificeerd werden door de Commissie als 

strategisch in het kader van het economisch herstel. Ook zoomde ze verder in op opportuniteiten 

inzake funding voor kmo’s in het Eengemaakte Markt Programma, waarvan de verordening 

goedgekeurd werd op 3 mei en er zicht is op het werkprogramma voor 2021. Ze benadrukt ook dat het 

Eengemaakte Markt Programma sterk focust op de intermediaire spelers die vervolgens diensten aan 

kmo’s leveren. Daarnaast haalt ze ook kort de volgende instrumenten aan als subsidievehikels voor 

kmo’s: EFRO, RRF, InvestEU, Horizon Europe, ESF, Digitaal Europa Programma, EDF, en het Europees 

Ruimteprogramma.  

Magali Parent van NCP Flanders ging vervolgens in op de mogelijkheden die voor bedrijven vervat 

zitten in de European Innovation Council. Ze schetste eerst dat Europa nog achterop hinkt inzake 

snelgroeiende innovatieve bedrijven in vergelijking met Azië en zeker de Verenigde Staten en wees op 

het ‘funding gap’ om zeer innovatieve kmo’s effectief te laten upscalen. In dat kader is de EIC 

Accelerator een instrument dat antwoorden kan bieden. Dat instrument maakt deel uit van het 

Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie Horizon Europe.  

Met de EIC Accelerator gaat men op zoek naar start-ups en bedrijven die willen upscalen. Deze 

ondernemingen worden gekenmerkt door innovaties met hoge impact en het potentieel om nieuwe 

markten te creëren of disruptief te ageren in bestaande. Die innovaties zijn gebaseerd op 

wetenschappelijke doorbraken. Het gaat om innovaties waar aanzienlijke funding nodig is die voor 

private investeerders alleen te risicovol is. Voorts ging ze in op de modaliteiten om te kandideren in de 

EIC en de dienstverlening die wordt aangeboden ter zake via NCP Flanders.  

Vervolgens legden Frank Sioen (EFRO/provincie Limburg) en Anne Coenegrachts (Interreg Vlaanden-

Nederland/provincie Limburg) uit welke mogelijkheden voor ondernemers vervat zitten in EFRO en 

Interreg in de komende jaren. Frank Sioen legde uit dat de krachtlijnen in het nieuwe EFRO-programma 

zullen bestaan uit een grote digitale en duurzaamheidscomponent. Hij ging vervolgens in op hoe 

ondernemers kunnen deelnemen aan een effectief project en welke voordelen zij daaruit kunnen 

halen. Ten slotte haalde hij enkele goede voorbeelden die inspirerend kunnen werken. Denk aan de 

projecten Autofruit, Green Goes Geothermal, Groei-oriëntering van kmo’s en Clusters van kracht. De 

eerste calls worden verwacht in 2022.  

Anne Coenegrachts ging verder in op de Interregprogramma’s en basisprincipes daarachter. Vooreerst 

legde ze de hoofdklemtonen uit van het nieuwe Interreg VI. Daarin is er een sterke focus op ‘Smart & 

Green’, op arbeidsmarkt en opleiding. Nieuw is dat ook duurzaam toerisme een duidelijke plaats krijgt. 

Men wil ook focussen op een dichtere betrokkenheid van de burger. Het bedrijfsleven en kmo’s spelen 

daarin een voorname rol. Vervolgens werd nader ingegaan op de modaliteiten inzake Interreg 



Vlaanderen-Nederland en Interreg Euregio Maas-Rijn. Ze legde ook uit op welke manieren bedrijven 

partner kunnen zijn, met name als projectpartner, via beperkte betrokkenheid (voor korte tijd of voor 

1 specifiek onderdeel) of als doelgroep (ontvanger van diensten). Ze legde uit dat in Interreg VN de 

eerste oproep volgt na de zomer. Bij Interreg EMR is dat in 2022. Tevens werden enkele voorbeelden 

gegeven ter inspiratie.  

Alex De Ridder van PMV/Z presenteerde vervolgens de door Europa ondersteunde 

financieringsinstrumenten voor bedrijven in het gamma van PMV/Z. Hij begon eerst met het Vlaamse 

financieringslandschap uit te leggen met daarin een rol voor de Gimv, PMV en PMV/Z (focus op 

zelfstandige ondernemer) en de LRM. Daarna ging hij nader in op de uit het Europees Investeringsfonds 

EIF voortgevloeide financieringsinstrumenten. Daarna bezorgde hij een overzicht van de verschillende 

soorten PMV/Z-leningen, gevolgd door verscheidene waarborg-instrumenten uit het PVM/Z-gamma. 

Ook focuste hij op de WinWinLening waarbij particulieren instaan voor de financiering van bedrijven. 

Hij ging daarbij dieper in op de voordelen voor de bedrijven en ontleners in kwestie.  

Jan Noelmans  


