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Prioriteit 4. Stedelijke ontwikkeling

Oproep FICHE
Specifieke doelstelling 1 – Bevordering van groen, groen/blauwe
infrastructuur, en klimaatadaptieve ruimte

1. Context van de projectoproep
1.1.

Prioriteit 4 ‘Duurzame Stedelijke Ontwikkeling’

Rekening gehouden met het sterk verstedelijkt karakter van Vlaanderen en de
belangrijke rol welke de steden kunnen vervullen als motor van groei, innovatie en
tewerkstellingscreatie, vormt het bevorderen van een duurzame stedelijke ontwikkeling
een belangrijk gegeven. Dit geldt in de eerste plaats voor de 2 grootsteden Antwerpen
en Gent vermits zij in de eerste plaats hebben af te rekenen met de belangrijke
uitdagingen welke zich vandaag stellen, meer bepaald op het vlak van de demografische
evolutie, de klimaatuitdagingen, het slim omgaan met de beperkte stedelijke ruimte, het
verminderen van de armoede in achtergestelde stedelijke buurten,….
Binnen deze prioriteit 4 van het EFRO-programma Vlaanderen 2014-2020 wordt dan
ook ingezet op een coherent geheel van specifieke doelstellingen en maatregelen,
welke bijdragen tot een duurzame en leefbare stedelijke omgeving:
1. Bevordering van groen, groen/blauwe infrastructuur, en klimaatadaptieve
ruimte’.
2. Stijging van de ruimteproductiviteit door het bevorderen van multifunctionaliteit
en valorisatie, transformatie of tijdelijke invulling van on(der)benutte
(bedrijven)terreinen en gebouwen
3. Verhogen van de stedelijke vitaliteit in achtergestelde buurten, door het
ondersteunen van kleinschalige stedelijke projecten op buurt – en wijkniveau die
een economische hefboom betekenen
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Het totale budget voor deze prioriteit bedraagt 16,9 miljoen euro voor de periode
2014 – 2020, waarbij enkel projecten in de grootsteden Antwerpen en Gent voor
ondersteuning in aanmerking komen.
1.2.

Specifieke
Doelstelling
‘Bevordering
van
infrastructuur, en klimaatadaptieve ruimte’

groen,

groen/blauwe

De gevolgen van de klimaatverandering worden meer en meer merkbaar. Zowel op
wereldvlak als vanuit Europa, Vlaanderen en de steden is er een groeiend besef dat
verdere stappen nodig zijn. Steden worden door hun dichte structuur, infrastructuur,
nabijheid van water en materialengebruik sterk beïnvloed door klimaatverandering.
Mogelijke ongewenste effecten zijn overstromingen, watertekort, het ontstaan van hitteeilanden, negatieve gezondheidseffecten, e.d.
Groen en open water vormen één van de meest belangrijke klimaatsadaptieve
maatregelen om met de negatieve effecten van klimaatsverandering om te gaan in een
dichte stedelijke omgeving.
Groene en blauwe elementen/structuren vervullen daarenboven ook een belangrijke
sociale rol in de woonomgevingen en het openbare domein. Een geïntegreerde aandacht
voor de waterhuishouding en kwaliteitsvolle groenontwikkeling is wenselijk om
overstromingsgevaar tegen te gaan (waterbuffering) en hitte-eilanden te voorkomen.Het
uitbouwen van klimaatadaptatieve groene en blauwe infrastructuur heeft tevens een
beduidende ecologische waarde, maar ook een economische en sociale waarde naar
toegankelijkheid, bereikbaarheid, sociale participatie, toerisme en recreatie toe.
Daarnaast is deze specifieke doelstelling eveneens gericht op kwalitatieve en
klimaatsadaptieve publieke ruimtes die niet enkel gekenmerkt zijn door gerichte groenen waterbeheersstrategieën maar zijn opgebouwd vanuit diverse functies die een stad
vitaal en leefbaar maken en zorgen voor ontmoeting, overgang en vermenging van
functies. Zij bieden een gepaste mix van activiteiten in tijd en ruimte en zijn gericht op
aanpasbaarheid (wisselende behoeftes) en functies verschillend naar tijd en ruimte.
Mogelijke acties:
• De realisatie van hoogwaardige klimaatsadaptieve publieke ruimte door
maatgerichte creatie- en/of beheersmaatregelen rond groen en/of water zoals:
groenontwikkeling als socio-economische en klimaatsadaptieve hefboom;
groene en klimaatsadaptieve transformatie van bedrijventerreinen;
de creatie van hoogwaardige klimaatsadaptieve publieke ruimtes;
ontwikkeling groen-blauwe infrastructuur van kern- tot randstad;
opvang hemelwater en waterbuffering (wadi’s, …);
……..
Bij deze oproep horen nog verdere specifieke aandachtspunten:
• Projecten dienen tevens te kaderen binnen de geïntegreerde stedelijke strategie
welke door beide grootsteden werd opgesteld m.b.t. de economische, milieu-,
klimaat-, demografische en sociale uitdagingen waarvoor zij zich geplaatst zien.
Voor Gent betreft dit de “Geïntegreerde Strategie voor Duurzame Stedelijke
Ontwikkeling Gent 2014 – 2020”, vervat in het Strategisch meerjarenplan 2014 2019 dat werd goedgekeurd in september 2013 en aangeeft waar de stad wil
staan in 2020.
Voor Antwerpen betreft dit de “Geïntegreerde strategie voor duurzame stedelijke
ontwikkeling”, vervat in het Meerjarenplan 2014 – 2019. Beide documenten zijn
terug te vinden op de website www.efro.be .
• Projecten dienen bij te dragen aan de output- en resultaatindicatoren (zie 4.
Indicatoren ).
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Oproepmodaliteiten
1.3. looptijd van de projecten
Om in aanmerking te kunnen komen, dienen projecten op vrij korte termijn realiseerbaar
te zijn. De projectduur bedraagt in principe maximaal 2 jaar voor werkingsprojecten,
maximaal 3 jaar voor investeringsprojecten. Investeringsprojecten zijn projecten die voor
meer dan 50% bestaan uit investeringskosten. Projecten dienen van start te kunnen
gaan binnen de 6 maand na goedkeuring. Een project kan starten vanaf 1 januari 2015.
Ingeval de staatsteunregelgeving van toepassing is, kan een project slechts starten vanaf
indiening van de aanvraag.
1.4. steunintensiteit en financiering
Het EFRO - steunpercentage bedraagt maximaal 40%. De totale subsidiabele kosten
worden gelijkgesteld aan 100%. De EFRO – bijdrage en (eventuele) cofinanciering door
Vlaamse overheden (Vlaamse overheid, Provincie, lokale besturen) kunnen samen
maximaal 85% bedragen van de totale projectkosten. De publieke financiering kan ook
verder worden beperkt in het kader van de staatssteunregelgeving.
Aan de projectpromotoren wordt in principe een eigen bijdrage van minimaal 15%
gevraagd.
De toekenning van Vlaamse, provinciale of andere cofinanciering dient uiterlijk bij de
definitieve goedkeuring van het project te worden bevestigd.
Voor deze oproep wordt een budget voorzien van 5.270.000 euro EFRO-steun.

2. Beoordelings- en selectiecriteria van de “Projectoproep”
Projectvoorstellen worden beoordeeld op basis van objectieve ontvankelijkheids- en
selectiecriteria. De ontvankelijkheidscriteria zijn de inpasbaarheid in het programma,
eventuele oproepspecifieke vereisten, het feit of de promotor rechtspersoonlijkheid heeft
en mogelijke overlapping met andere subsidies.
De selectiecriteria hebben betrekking op:
1. Scope / inhoud
2. Kwaliteit
3. Begroting en financieel plan
4. Communicatie
5. Planning
6. Indicatoren
De van toepassing zijnde indicatoren vindt u in de webapplicatie, wanneer u een
projectvoorstel aanmaakt. Binnen dezelfde webapplicatie vindt u bovendien per indicator
een helptekst waarin er toelichting gegeven wordt m.b.t. de interpretatie van de
indicator.
In de oproep zijn mogelijk voorwaarden en/of voorkeuren naar projecten toe opgesomd
(zie ‘context van de projectoproep’, en ‘oproepmodaliteiten’). Indien dit zo is wordt
hiermee rekening gehouden bij de beoordeling van de ontvankelijkheidscriteria (indien
voorwaarden), hetzij bij de scoring op de selectiecriteria (indien voorkeuren).
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3. Indicatoren
Bij indiening van een projectvoorstel, dient te worden aangegeven welke bijdrage aan de
programma-indicatoren wordt geleverd:
ID
Indicator
Type
Meeteenheid
Streefwaarde
Omschrijving indicator
(2022)
O.4.1
Aantal m²
Ouput
m²
350m²
waterbeheersmaatregelen binnen de
stad.
O.4.2

Aantal m²
gecreëerde of
gevaloriseerde
openbare ruimte
binnen de stad

Output

m²

22.000 m²

R.4.1

Tevredenheid van
groenvoorzieningen
– groenindruk van
eigen buurt

Resultaat

Percentage (%)
per 100.000
inwoners

3-jaarlijkse
procentuele
toename van het
gemiddelde
Antwerpen en
Gent
Streefwaarde
tussen 70 en
75%

4. Praktische modaliteiten
▪

Selectieprocedure

De beoordeling en selectie van de projectaanvragen gebeurt door de steden Antwerpen
en Gent op basis van de voormelde criteria. De Managementautoriteit behoudt zich het
recht voor te controleren of de geselecteerde projecten aansluiten bij de beoogde
doelstellingen van het OP, bijdragen aan de hieraan verbonden indicatoren en
beantwoorden aan alle van toepassing zijnde regelgeving.
Projecten kunnen worden goedgekeurd onder voorwaarden, waaraan binnen een termijn
van maximum 6 maanden dient te worden voldaan.
▪

Praktische info bij projectindiening

Projectvoorstellen kunnen vanaf de bekendmaking van de projectoproep doorlopend
tijdens de programmaperiode worden ingediend bij het programmasecretariaat, waarna
zij individueel worden beoordeeld tot uitputting van de beschikbare enveloppe. Het
indienen gebeurt uitsluitend elektronisch door middel van de webapplicatie,
beschikbaar op de EFRO-website (www.efro.be). De uiterste indieningdatum voor
projecten wordt vastgelegd op 22/12/2020.
Indien gewenst, kan bij het opstellen van de projectaanvraag begeleiding worden
verstrekt door de grootstedelijke contactpunten, welke deel uitmaken van het
programmasecretariaat. Er wordt sterk aanbevolen van deze begeleiding gebruik te
maken met het oog op de volledigheid en kwaliteit van het projectvoorstel (naleving van
EFRO-reglementering,
eligibiliteit
van
de
uitgaven,
wetgeving
inzake
overheidsopdrachten, mededingingsregels, …).
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Volgende bijlagen moeten aan uw projectvoorstel toegevoegd worden:
▪ Een verklaring omtrent de inkomsten;
▪ Een verklaring omtrent het btw-statuut;
▪ Een verklaring omtrent de wet op de overheidsopdrachten (+ eventueel
aanbestedingsplan);
Enkel indien van toepassing:
▪ Cofinancieringsbewijzen (indien nog niet toegekend, moeten minstens de
verstuurde aanvraagbrieven bijgevoegd worden);
▪ “De minimis”-verklaring;
▪ Eigendomsbestemming;
Het is ook erg belangrijk om de praktische gidsen grondig door te nemen vooraleer
een projectvoorstel aan te maken. Deze vindt u ook terug op www.efro.be.
Voor het aanmaken van een projectvoorstel zijn volgende gidsen de belangrijkste:
▪ Praktische gids ‘projectindiening’
▪ Handleiding ‘Communicatie voor promotoren’
▪ Praktische gids “Projectuitvoering en Subsidiabiliteit”
▪ Staatssteun – Richtlijnen voor subsidieontvangers
▪ Gunningsdraaiboek voor overheidsopdrachten
(www.bestuurszaken.be/toelichting_nieuwe_regelgeving)
Stedelijke EFRO-contactpunten :
▪ Stad Antwerpen, bezoekadres: Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen
correspondentie: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen
wim.blommaart@Antwerpen.be (tel. 03/338 61 28)
▪ Stad Gent, Bezoekadres: Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent
Correspondentie: Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
heidi.tency@stad.gent (tel. 09/266 56 57)
Centraal programmasecretariaat EFRO:
▪ Agentschap Innoveren en Ondernemen, Entiteit Europa Economie, Koning Albert
II-laan 35, bus 12, 1030 Brussel
jasper.vervloet@vlaio.be (tel. 32 2 553 38 44)
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