Hoofdstuk 8
Investeringen in Vlaanderen via het
Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling (EFRO)
1. Situering
Binnen de EU-begroting is voor de zevenjarige periode 2014-2020 bijna 470 miljard euro voorzien voor de
Europese Structuur en Investeringsfondsen (ESI-fondsen) binnen de 28 lidstaten van de Europese Unie.
De ESI-fondsen omvatten het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal
Fonds (ESF), het Cohesiefonds (CF) het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en
het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). Het Cohesiefonds kent geen uitvoering in
Vlaanderen.
De ESI-fondsen vormen één van de belangrijkste investeringsinstrumenten van de EU om de Europa 2020
doelstellingen te verwezenlijken: o.a. groei en banen scheppen, de klimaatverandering en de
energieafhankelijkheid aanpakken en de armoede en sociale uitsluiting terugdringen. Daarnaast moeten
deze fondsen de economische, sociale en territoriale cohesie binnen de Europese Unie versterken en
bestaande onevenwichtigheden tussen de regio’s terugdringen.
In het kader van dit hoofdstuk wordt enkel ingezoomd op het EFRO.
Het VLAIO coördineert het beheer van EFRO.

2. EFRO algemeen: 347,6 miljoen euro Europese middelen voor Vlaanderen
De Structuurfondsen worden voor de periode 2014-2020 georganiseerd rond 2 grote doelstellingen:
-

-

96


‘Investeren in groei en werkgelegenheid’: met nadruk op de minder ontwikkelde regio’s binnen de
Unie >> hieronder vallen de 175,6 miljoen euro Europese middelen voor het EFRO Vlaanderen
programma;

‘Europese Territoriale Samenwerking’: ter bevordering van grensoverschrijdende, transregionale
en interregionale samenwerking >> hieronder vallen de 172 miljoen euro Europese middelen voor
het EFRO Interreg programma in Vlaanderen.
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Figuur 29 Structuurfondsen per doelstelling en per periode (in miljoen euro)
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Het EFRO Vlaanderen programma valt onder de eerste doelstelling en subsidieert projecten die het regionaal
Vlaamse concurrentievermogen vergroten en werkgelegenheid stimuleren. Op een totale enveloppe van 517,5
miljoen euro voor deze eerste doelstelling gaat er 175,60 miljoen euro naar het EFRO Vlaanderen programma.
Het resterende bedrag zijn middelen voor het Europees Sociaal Fonds (ESF).
De EFRO Interreg programma’s vallen onder de tweede doelstelling en subsidiëren internationale
samenwerkingsprojecten op het vlak van regionale ontwikkeling. Vlaanderen verkreeg een bijdrage van 172
miljoen euro om bij te dragen aan de verschillende Interreg programma’s waarin het participeert. De
bijdragen van partnerregio’s en lidstaten worden daarbinnen volgens een common pot principe beheerd.

3. Het EFRO Vlaanderen programma: 175,6 miljoen euro Europese middelen
A. Wat komt in aanmerking?
Het operationeel meerjarenprogramma 2014-2020 is opgebouwd rond 4 inhoudelijke prioriteitsassen en één
as Technische Bijstand samen goed voor een EFRO budget van 175,6 miljoen euro.
‒
‒
‒
‒

As 1: Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie (87,6 miljoen euro)
As 2: Versterken van het concurrentievermogen van kmo's (28,9 miljoen euro)
As 3: Bevorderen van de overgang naar een koolstofarme economie (35,21 miljoen euro)
As 4: Bevorderen van een duurzame grootstedelijke ontwikkeling (16,9 miljoen euro)

Verder wordt voor 3 gebieden een “Geïntegreerde Territoriale Investeringen” strategie toegepast, waarbij op
een complementaire manier, gelabelde middelen uit verschillende fondsen (EFRO en ESF) worden ingezet:
-

-

GTI Limburg: inspelend op de specifieke reconversieproblematiek in de provincie, als gevolg van de
sluiting van Ford Genk, met als basis, het ‘Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat –
SALK’ (45 miljoen euro EFRO middelen);
GTI West-Vlaanderen: gebaseerd op het strategisch plan ‘West Deal’ voor een toekomstgerichte
transformatie van de provincie West-Vlaanderen (21,9 miljoen euro EFRO middelen);
GTI Kempen: inspelend op de socio-economische en territoriale uitdagingen van dit gebied, met als
basis, het ‘Dynamisch Actieplan Kempen – Dynak’ (10 miljoen euro EFRO middelen)

Acties in een GTI-gebied moeten beantwoorden aan een dubbel criterium: aansluiten bij de eigen regionale
strategie en passen binnen de specifieke doelstellingen van het OP.
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Figuur 30 Budget per prioriteitsas van het operationeel programma (2014-2020; in miljoen euro)
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B. Wie komt in aanmerking?
Het EFRO-programma is vooral bedoeld voor projecten van publieke actoren. Private actoren kunnen
evenwel in aanmerking komen op voorwaarde dat ze rechtspersoonlijkheid hebben in Vlaanderen en de
Europese regels voor staatssteun respecteren.
Prioriteitsas 4 (Bevorderen van een duurzame grootstedelijke ontwikkeling) is enkel toegankelijk voor
actoren uit de steden Antwerpen en Gent.

C. Omvang steun
De EFRO-subsidie voor de periode 2014-2020 bedraagt maximaal 40% van de totale subsidiabele projectkost.
Het project moet zelf de overige financiering voorzien. Deze financiering kan zowel afkomstig zijn van de
projectpartners (promotor, eventuele copromotoren) als van lokale en regionale overheden en/of de private
sector. De hoogte en het % aan EFRO en andere publieke financiering(en) is in geval van dossiers waar
staatsteunregels gelden, wel afhankelijk van de EU voorschriften hieromtrent.
Het EFRO budget 2014-2020 bedraagt 175,6 miljoen euro voor geheel Vlaanderen waarvan er 45 miljoen euro
gereserveerd is voor de GTI Limburg (zie hierboven).
In 2019 werden verspreid over de verschillende prioriteiten en GTI’s - 14 projectoproepen gelanceerd, gericht
op het bevorderen van kennisvalorisatie ( via co-creatie en demonstratieprojecten ), het versterken van de
Vlaamse KMO’s ( o.m. via intergemeentelijke samenwerking en digitalisering naar ondernemers, van
innovatieve bedrijfsmodellen en internationalisering ), het stimuleren van duurzame mobiliteit ( o.m.
mobipunten), en het stimuleren van een duurzame stedelijke ontwikkeling in Gent en Antwerpen.
Daarbij werden 18 projecten goedgekeurd door de Managementautoriteit voor een totale EFRO-steun van
4,5 miljoen euro. Hiervan werden 18 projecten binnen het bevoegdheidsdomein van het Agentschap,
gecofinancierd vanuit het Hermesfonds voor een totaal bedrag van 2,46 miljoen euro.
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Tabel 23 Stand van zaken van de uitvoering van het programma eind 2019

Prioriteit

Beschikbaar
budget
(miljoen
euro)

Toegekende
EFRO – steun
(miljoen euro)

Goedgekeurde
projecten

%

Prioriteit 1 - Stimuleren van onderzoek,
technologische ontwikkeling en innovatie

87,63

76,23

86,99

52

Prioriteit 2 - Versterking van het
concurrentievermogen van KMO’s

28,88

23,6

81,71

94

Prioriteit 3 - Ondersteunen van overgang
naar koolstofarme economie

35,21

29,49

83,75

40

16,9

12,42

73,49

13

6,9

6,9

100

9

175,6

148,68

84,67

208

Prioriteit 4 -Bevorderen van een duurzame
stedelijke ontwikkeling
Prioriteit 5 - Programmawerking
Totaal

4. De EFRO Interreg programma’s: 172 miljoen euro Europese middelen
4.1. Waar staat Interreg voor?
EFRO Interreg is een verzamelnaam voor meerdere programma’s die - samen met andere EU Fondsen of
programma’s (bijv. Horizon 2020) - functioneren binnen hetzelfde EU 2020 kader en gericht zijn op duurzame
groei en jobs.
Samen met het EFRO Vlaanderen programma vormen Interreg programma’s het EFRO luik van het
Cohesiebeleid in Vlaanderen. Binnen dit EFRO luik wordt volop gefocust op de transformatie of structurele
aanpassing van onze regionale economie.
Vlaanderen heeft de keuze gemaakt om de Interreg programma’s in grote mate in te zetten als een
versterkend instrument ten opzichte van het programma EFRO Vlaanderen.
Elk programma is georganiseerd volgens vooraf afgebakende geografische regio’s (een grensregio, een
groepering van meerdere landen, heel de EU28…) waarvoor een meer-jaren actieprogramma met gedeelde
prioriteiten en uitdagingen overeengekomen werd door de deelnemende EU lidstaten en regio’s als
Vlaanderen.
Er zijn drie soorten programma’s die Vlaanderen beheert en uitvoert in samenwerking met andere regio’s:

4.1.1. Grensoverschrijdende programma's
Dit zijn programma’s die gericht zijn op samenwerking tussen aangrenzende regio’s van buurlanden.
Vlaanderen neemt deel aan 4 programma’s met volgend EFRO budget:
-

Grensregio Vlaanderen- Nederland (152 miljoen euro);
Euregio Maas-Rijn (96 miljoen euro);
Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen (170 miljoen euro);
2 Seas (257 miljoen euro).
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4.1.2. Transnationale programma's
Dit zijn programma’s die een groter gebied beslaan en gericht zijn op een bredere samenwerking tussen
meer regio’s. Vlaanderen neemt deel aan twee programma’s met volgend EFRO budget:
-

Noordzee Regio (167 miljoen euro);
Noordwest Europa (396 miljoen euro).

4.1.3. Interregionale programma's
Dit zijn meer thematische samenwerkingsverbanden tussen regio’s en kennen geen geografische afbakening
in tegenstelling tot de vorige twee programma’s. Vlaanderen neemt deel aan vier programma’s met volgend
EFRO budget:
-

Interreg (359 miljoen euro);
URBACT (74 miljoen euro);
INTERACT (39 miljoen euro);
ESPON (49 miljoen euro).

4.2. Wat komt in aanmerking?
Alle Interreg programma’s focussen op een beperkt aantal aspecten van kernthema’s uit EU2020 die op hun
beurt doorvertaald werden naar de context van een programmagebied:
-

Overgang naar een kenniseconomie en versterking van innovatie;
Overgang naar een koolstofarme economie;
Versterken van het concurrentievermogen van KMO’s;
Valorisatie en duurzaam gebruik van milieu en/of hulpbronnen.

Kernthema’s als klimaatverandering en een verbetering van de levenskwaliteit voor burger kleuren verder
mee de invulling van deze thema’s.
Het doel van EFRO Interreg is het mee stimuleren van transities binnen scherp afgebakende onderdelen van
bovenstaande domeinen en waarvoor een geïntegreerde internationale aanpak vereist is door een veelheid
aan spelers, sectoren en bestuursniveaus.
Projecten hebben een hoog open innovatie gehalte en mogen geen onmiddellijk commercieel en/of
winstgevend karakter hebben. Verder moeten ze passen binnen wettelijke beperkingen inzake staatssteun.

4.3. Wie komt in aanmerking?
De publieke projectmiddelen uit deze programma’s zijn bestemd voor consortia van overheden, onderzoeksen kennisinstellingen, het bedrijfsleven en NGO’s die transitieprojecten met een langetermijnperspectief
wensen uit te voeren waarvan ondernemingen en burgers beter worden.
Als dusdanig vormen ze geen financieringskanaal voor individuele bedrijfsprojecten of voor projecten met
een kortetermijnperspectief.
De uiteindelijke begunstigden van Interreg projecten zijn ondernemingen en burgers in heel Europa.
Projecten hebben een hoog open innovatiegehalte en mogen geen onmiddellijk commercieel en/of
winstgevend karakter hebben. Verder moeten ze passen binnen wettelijke beperkingen inzake staatssteun.
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4.4. Omvang steun
De Interreg programma’s waarin Vlaanderen participeert beschikken over een gezamenlijk EFRO budget van
ruim 1,7 miljard euro aan EFRO middelen.
De grensoverschrijdende en transnationale programma's kunnen gemiddeld tot 50% à 60% financieren van
de totaal goedgekeurde projectkosten. In het geval van interregionale samenwerkingsprogramma’s kan dit
oplopen tot 85%.
De overige financiering wordt (aan)gedragen door de projectindieners. Deze kunnen hiervoor eventueel
aankloppen bij de bevoegde Vlaamse minister, andere overheden of private partijen. De hoogte en het
percentage aan EFRO en andere publieke financiering(en) is in geval van dossiers waar staatsteunregels
gelden wel afhankelijk van de EU voorschriften hieromtrent.
Op datum van 1/1/2020 zijn binnen de programma’s waarin Vlaanderen participeert ruwweg 1,7 miljard euro
of nagenoeg 100% van de beschikbare EFRO middelen voor projectwerking toegewezen.
Behoudens voor het grensprogramma's Euregio Maas-Rijn worden geen (grote) open oproepen meer
ingepland, De overige programma’s zullen eventuele restmiddelen van afgesloten projecten naar alle
waarschijnlijkheid recycleren via kleine gerichte oproepen of kleine bijkomende kapitalisatie acties voor en
door reeds goedgekeurde projecten.
Wat het Hermesfonds betreft, werden in 2019 in totaal 13 nieuwe Interreg steundossiers vastgelegd voor een
totaal bedrag van 2,1 miljoen euro.
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