
Verslag webinar: Kansen voor erfgoed en toerisme in de nieuwe Europese programmaperiode

Toerisme en erfgoed in het Single Market Programme

Igor Kalinic van de EIC en EISMEA (opvolger van EASME) bijt de spits af met interessante
subsidielijnen voor toerisme en cultureel erfgoed in het nieuwe Single Market Programme (SMP)

Single Market Programma is een nieuw programma ter waarde van 4,2 miljard euro en heeft als doel
de interne markt van de Unie te versterken. Het luik subsidies van het oude COSME (voor kmo’s) is
ondergebracht in SMP. De andere financiële instrumenten van COSME zijn ondergebracht in
InvestEU.

De specifieke doelstellingen van het COSME-SMP zijn

● Steun voor groei, scale-up, etc voor kmo’s, ook in de toeristische sector
● Er is ook een bredere focus op digitale transformatie, ecosystemen, ondernemerschap,…

In het werkprogramma van 2021 staan 4 relevante acties voor de toeristische sector. Naast deze
acties volgen er ook nog steunmaatregelen, maar het is nog niet duidelijk wat hier precies in zal
staan. De rode draad daarbij is altijd innovatie, veerkracht en duurzaamheid van toerisme.

1. Projectoproep: COVID-19 herstel (verwacht eind dit jaar). Met een budget van 10,35
miljoen euro wil de Europese Unie een duurzame groei van het toerisme steunen. Men wil het
toerisme ecosysteem naar herstel leiden door hen steun te bieden in de digitale en groene
transformatie.

2. Directe subsidie (OECD): Deze middelen gaan rechtstreeks naar het OECD en dient ter
ondersteuning van een evidence-based toerismebeleid. Op deze manier wil men de
socio-economische kennis van het EU toerisme ecosysteem verbeteren.

3. Directe subsidie (derde landen). Deze subsidie (1,5 miljoen euro) is gericht op reizigers uit
derde landen. Men wil trans-Europese toeristische producten in derde landen promoten. Op
die manier wil men het beeld van Europa als een veilige (toeristische) bestemming terug
herstellen/versterken.

4. Tender oproep:crisis management in toerisme. Vanuit het SMP wordt 900.000 euro
voorzien om studies/analyses te doen rond toerisme in crisistijd. Men wil de governance van
de verschillende regio’s, en hun reactie op de crisis in kaart brengen. Daarnaast wil men ook
een “expert pool” om administraties te ondersteunen.

Tot slot haalt Mr. Kalinic nog een call (1,2 miljoen) vanuit het Affordable Housing Initiative aan, waarin
ook een component bescherming van bestaand erfgoed aan bod komt.

Toerisme en erfgoed in Horizon Europe

Man Hei To (FWO/NCP Flanders) gaat dieper in op de mogelijkheden binnen Horizon Europe: het
9e kaderprogramma voor onderzoek en innovatie en de opvolger van Horizon 2020. Het programma
beschikt over een budget van 95,5 miljoen euro. NCP Flanders kan helpen bij technische vragen,
projectaanvragen en zoeken naar partners.

In eerste instantie zijn er weinig aanknopingspunten voor toerisme. Toch zijn er mogelijkheden binnen
cluster 2 van pijler 2: cultuur, creativiteit en inclusieve samenleving. Daarbij ligt de focus op
cultureel erfgoed. De Commissie organiseert hierover een infosessie op 1 juli 2021.

Het werkprogramma van cluster 2 bevat 1 relevante prioriteit/destination voor toerisme: “innovative
research on European Cultural Heritage and the cultural and creative industries”. De prioriteit is



gericht op kennis en expertise van cultureel erfgoed en culturele productie. Daarnaast wil men ook de
betrokkenheid en toegankelijkheid van de sector verbeteren. Dit alles moet steeds in lijn zijn met de
EU beleidsagenda en de SDGs.

In de slideshow wordt een overzicht gegeven van alle calls rond Cultural Heritage die binnen deze
cluster verwacht worden dit jaar. Belangrijke deadlines zijn 7 oktober ‘21 en 20 april ‘22. Het definitief
werkprogramma en de bijhorende oproepen zal je kunnen terug vinden op het Funding and Tender
Portal van de Europese Commissie.

De steun wordt voornamelijk voorzien voor onderzoek en innovatie-acties (RIA) waarbij de focus ligt
op nieuwe kennis, technologie, producten, processen, diensten,… Alle soorten legale entiteiten
kunnen hieraan deelnemen. Deelname moet echter via een consortium met partners uit minstens 3
lidstaten/geassocieerde landen.

Buiten cluster 2 zijn er nog 2 relevante mogelijkheden voor toerisme.

● EIT KIC on cultural & creative sectors and industries. Een innovatiegemeenschap die
innovatieve oplossingen wil aanbieden aan de CCS door onderwijs, onderzoek en industrie
samen te brengen

● New European Bauhaus: een initiatief dat de Green Deal dichter wil brengen bij de burger
op basis van duurzaamheid, inclusiviteit en esthetiek. Eerste oproepen in september.

Toerisme en erfgoed in EFRO/Interreg

Frank Sioen, Limburgs EFRO-contactpunt gaat dieper in op EFRO, het fonds met als doel de
regionale economie structureel te transformeren naar een slimme, groene en inclusieve economie.
Het fonds is gericht op alle legale entiteiten.

Ook wat betreft toerisme en erfgoed zijn de tendensen ‘digitaal’ en ‘duurzaam’. Wat betreft het
digitale luik steunt men slimme en innovatieve toepassingen (zoals VR/AR, bvb in gegidste
wandelingen), digitalisering van collecties en belevingscentra. Voor het duurzame luik wordt gekeken
naar duurzame renovaties, groene/blauwe netwerken, toegankelijke open ruimtes, etc.

EFRO-projecten vertrekken vanuit de projectoproep, waarin alle belangrijke modaliteiten vermeld
staan. Een project moet daarbij focussen op zijn hefboomfunctie voor de doelstellingen in de oproep.
Hoe gaat je project bijdragen aan die doelstellingen?

De eerste calls worden volgend jaar verwacht, specifieke budgetten zijn nog in onderhandeling. Er
worden enkele interessante EFRO-projecten opgesomd:

● Tourism Factory: toeristische actoren komen samen om ideeën uit te wisselen. Dit vormde de
basis voor het Limburgs Gastenplan 2020-2025

● Fietssnelweg Albertkanaal: ihkv multimodale mobiliteit
● VakLab: een project dat vakmanschap in Limburg promoot, met Domein Bokrijk als inspiratie

en proeftuin.

Frederik Loy is projectmanager bij Interreg EMR. Interregprogramma’s hebben specifieke
programmagebieden waar verschillende regio’s/lidstaten toe behoren en mee samengewerkt moet
worden. Hij gaat dieper in op enkele programma’s.

1. Grensregio Vlaanderen-Nederland:



Dit programma heeft een specifieke doelstelling die de rol van duurzaam toerisme in de economische
ontwikkeling wil versterken. Men wil hier een geïntegreerde aanpak promoten met een focus op
buitengebieden (ipv steden en kusten)

● Steun mogelijk voor (kleine) infrastructuurprojecten, zachte interventies, bewust toerisme,
verminderen van druk op trekpleisters, etc.

2. EURegio Maas-Rijn:

Een van de doelstellingen van dit programma is ‘toerisme in een hoge kwaliteitsregio.

● De focus ligt op digitalisering, innovatie en versterking van de sector as such. Rode draad
daarbij blijft duurzaamheid en Green Deal.

● Onder meer steun voor korte-keten, mobiliteit, eco-toerisme, gemeenschappelijke
verhaallijnen in de regio (bvb WOII), etc.

De eerste projectoproep wordt in 2022 verwacht, maar dit is een ideaal moment om het
programmagebied en mogelijke partners te gaan verkennen.

Na de sessie van dhr. Kalinic en aan het eind van het event werden vragen gesteld. In de eerste
vragenronde kwamen specifieke vragen m.b.t. het Single Market Programme aan bod voor dhr.
Kalinic. In de tweede vragenronde werden vragen gesteld aan alle sprekers over de behandelde
programma’s. Lutgart Spaepen (Enterprise Europe Network/VLAIO) en Tania De Meyere (Enterprise
Europe Network/FIT) vervoegden het panel. Zij zijn het aanspreekpunt voor het Single Market
Programme in Vlaanderen.
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