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Europese context



Europees kader: een werk van lange adem
•Meerjarig Financieel Kader (MFK) + EU-Herstelfonds

• Europese top juli 2020
• Strategisch politieke aspecten
• Verdeling EU-budgetten

•Aparte sectorale verordeningen

•Thema’s:
o Herstel
o Innovatie
o Digitalisering
o Klimaat
o …
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VLAIO en het EU-subsidiekader

•Doelgroep VLAIO

• Informatie, begeleiding & advies

•Subsidies en financiering (o.a. EU-instrumenten)



EFRO/Interreg



EFRO/Interreg

•Europese structuurfondsen

•Managementautoriteit  Vlaams EFRO-programma
• Beheer en uitvoering programma (lancering oproepen, selectie projecten, opvolging 

van inhoudelijke en financiële uitvoering, …)
• Centraal programmasecretariaat + 7 contactpunten (5 provincies + Gent + 

Antwerpen)

•“nationale autoriteit” voor Interreg in Vlaanderen
• Vlaamse strategie, verdeling middelen over programma’s, toezicht houden op 

uitvoering programma’s, …
• Programmabeheerders + NCP-werking



Enkel buurlanden

(Implementatie)

Groepering meerdere EU landen

(Implementatie)

EU 27

(Beleidsleren)

Grensregio Vlaanderen Nederland

Maas-Rijn

Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen

2 Zeeën (ovb)

Noordzee Regio

Noordwest Europa

Interreg Europe Beleidsleren en 

capaciteitsopbouw overheden algemeen

Programma’s exclusief voor lokale besturen

Urbact

Lerend netwerk en kennisplatform steden 

en lokale besturen  

Urban Innovative Actions 

Innovatieve stedelijke acties

Programma’s met bijzondere opdracht

Interact Kennisplatform/-hub Management Autoriteiten 

Interreg |  

ESPON Kennisplatform/-hub territoriale analyses voor (EU) 

beleidsmakers



Inhoud regionale ontwikkeling en cohesie

Overzicht Europese beleidsdoelstellingen

1. A smarter Europe

2. A greener, low-carbon Europe

3. A more connected Europe

4. A more social Europe

5. A Europe closer to citizens



Inhoud EFRO Vlaanderen

• Europa verplicht lidstaten zoals België hoog in te zetten op BD’s Smart en Green 
(thematische concentratie)

• Vlaanderen kiest vol voor Smart (60%) en Green (40%)
• Sluit aan bij bestaande EFRO-programma: thema’s zijn nog steeds relevant
• Sterke focus op investeringsprojecten
• Interregprogramma’s sluiten thematisch nauw aan bij het Vlaamse 

EFRO-programma



Projectendatabank
www.efro-projecten.be 

http://www.efro-projecten.be/


FAMILIAR

To Walk Again

C3PO

Circularity new materials



Waterstofregio 2.0: 
colruyt-group-test-als-eerste-in-europa-een-44-ton-w
aterstoftruck (Koolstofarme economie) 

• UV-robot: pilot nachtkweek van tomaten met UV 
robot in PC Hoogstraten Ondertussen tekenden 
reeds 4 telers in op de robot medeonwikkeld door 
Octinion (Digitalisering, robots, landbouw

Flexlines: geïntegreerde chips in kleine dragers 
als papier, kaarten, tickets….Samenwerking 
TNO-IMEC-Cartamundi (Micro-electronica, 
digitalisering, slimme toepassingen)

 



VLAIO en de EU



Enterprise Europe Network Vlaanderen

• Netwerk van meer dan 600 partners
• Voor bedrijven op zoek naar technologische en/of economische samenwerking in 

een Europese context
• Wat?

• Begeleiding bij het zoeken naar partners voor innovatie/commerciële samenwerking
• Kompas in de verschillende aspecten van de Europese regelgeving
• Toegang tot Europese financiering voor uw project



Subsidies voor internationale samenwerking rond 
innovatie, onderzoek en ontwikkeling

• VLAIO neemt deel aan internationale netwerken
• Vlaamse projectpartners kunnen rechtstreeks subsidies krijgen voor 

internationale samenwerking in O&O&I
• VLAIO zet hiervoor zijn bestaande steunprogramma’s in
• Zowel horizontale als thematische netwerken

• EUREKA, CORNET, Eurostars
• Active Assisted Living, Waterworks, …



NCP Horizon Europe

• In samenwerking met FWO
• Financiering onderzoek en innovatie
• Starters, ondernemingen, overheden, universiteiten, onderzoeksinstellingen en 

organisaties voor technologieverspreiding
• Via calls
• Sessie: donderdag 25 maart
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Bedankt voor uw aandacht
EFRO/Interreg: vrijdag 26 maart


