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Historiek

1975,  EU Commissaris voor Regionaal Beleid, George Thomson 
(UK) (Bron: https://ec.europa.eu/regional_policy )

1974, de Commissie François-Xavier Ortoli 
(bron: https://ec.europa.eu/regional_policy )

> 45 jaar EFRO en EU Structuurfondsen 
(Cohesiebeleid)

https://ec.europa.eu/regional_policy
https://ec.europa.eu/regional_policy
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Historiek

Basisopdracht EU Structuurfondsen sinds begin tot vandaag

1975 - …
• Harmonieuze en evenwichtige socio-econ ontwikkeling van EU regio’s

• Systemische/structurele verandering 

• Multilevel governance EU-Lidstaten-Regio’s-Lokale besturen

1990 - …
• Vrijplaats voor samenwerking, partnerschap, innovatie… (Interreg)



Welke programma’s



Welke programma’s?
•1 overkoepelende architectuur Cohesiebeleid (Common Provisions 
Regulation + individuele Verordeningen)

•1 Fonds = EFRO

•2 types programma’s:
• 1 strikt regionaal/Vlaams programma, werkingsgebied = Vlaanderen (EFRO VL) 
• 1 multilateraal/EU programma, werkingsgebied : voorgedefinieerde functionele 

programma gebieden (EFRO Interreg)

• Inhoudelijk + functioneel elkaar versterkende instrumenten (EFRO 
VL+EFRO Interreg)



Welke programma’s 

GTI Limburg

GTI Kempen

GTI WVL

GTI A’pen 
& Gent



 
Enkel buurlanden  

(Implementatie)

Groepering meerdere EU landen

(Implementatie)

EU 27

(Vnl beleidsleren)

Grensregio Vlaanderen Nederland

Maas-Rijn

Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen

                                                    2 Zeeën?

Noordzee Regio

Noordwest 

Europa

Interreg Europe

Urbact

Urban Innovative Actions

Programma’s met bijzondere opdracht

Interact Kennisplatform/-hub Management Autoriteiten 

Interreg |

ESPON Kennisplatform/-hub territoriale analyses voor (EU) 

beleidsmakers



Budget



Budget
EFRO Vlaanderen: te bepalen

EFRO+ESF = 480 MEUR Vlaanderen excl. Limburg 

       + 152 MEUR Transitieregio Limburg

Technische raming > onderhandelingen intra BE lopende & verdeling EFRO/ESF nog 
niet gekend

EFRO Interreg: verwacht = 172 MEUR > 242 MEUR (lopende prijzen)

intra-BE onderhandelingen lopende

Te spreiden over 7 jaar EN samen met andere landen/regio’s te verdelen over 
grens- en transnationale programma’s 

Trends: 

- grensprogramma’s + EU 27 programma’s: min. constant of lichte toename

-TN programma’s: +/- min 1/3 EFRO budget



Budget
Voor referentie EFRO budgetten voorgaande periodes
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Waar staan we?

EU verplichtingen
• Eind 05/21 begin 06/21: EU pakket Cohesie Verordeningen, MFK…: afgeklopt > 

indiening OP’s vanaf dan technisch mogelijk

• Zomer 21: Partnerschapsakkoord BE (PA): 1e intra-BE bijeenkomsten lopende, afronding 
en indiening PA zomer 21? Cfr. randvoorwaarde voor indiening EFRO-programma

EFRO Vlaanderen 21-27
• Nu: ontwerpprogramma klaar na omgevingsanalyse, inhoudelijke werkgroepen en 

stakeholdersconsultatie. Feedbackproces met EC lopende.

• 2e kw ’21: 2e consultatieronde

• zomer/3e kw 21 : politieke validatie, afronding en indiening OP (incl. indicatoren, 
communicatie strategie…) ovb Partnerschapsakkoord BE



Waar staan we?

EFRO Interreg 21-27

• Nu: programma’s op verschillende snelheden, grensprogramma’s meestal 
het verst

• Eind 06/21 – 12/21: gefaseerde indiening OP’s bij EC, grensprogramma’s 
wellicht bij vroegste indieners

• vanaf 09/21 en later in 2021: geraamde officiële pre-start 1e programma’s, 
1e lancering events (09/21 VLNL?, 11-12/21 NSR?...), 1e oproepen mogelijk

• Vanaf begin 2022 - …: goedkeuring 1e “stap 1” of “full applications”



Programma inhoud
EFRO Vlaanderen & 
EFRO INTERREG
2021-2027



EU keuzemenu

ISO = Interreg specific objective



Programma inhoud

EFRO Vlaanderen

• Thematische concentratie op Smart 
(60%) en Green (40%) 

• sluit aan bij huidige EFRO-programma thema’s

• Sterke focus op investeringsprojecten

• Territoriale uitvoering: 
• Vlaanderen

• 4 GTI’s: Limburg, West-Vlaanderen, 
Kempen en grootsteden 
(Gent+Antwerpen)

EFRO Interreg

• Thematische concentratie Smart & 
Green (samen +/- 65%-70%) met 
aanvullend

• Skills voor transitie

• arbeidsmarkt & LLL (grens)

• duurzaam toerisme (grens)

• grensgovernance/grensknelpunten (grens)

• Combinatie investering en werking + 
kleinere project types

• Territoriale uitvoering
• Grens(brede), transnationale of EU brede 

programma gebieden



Programma inhoud
Nieuwe elementen vs. bestaand
• Transitie en systemische verandering (=)
• Focus op Smart & Green = MAAR Klimaat/Groen dominant(er)
• Skills voor transitie 
• Focus op investeringsprojecten EFRO VL = maar 
• Maatschappelijke meerwaarde van projecten
• Doelgroepen = vandaag (publiek + privaat), accent op spelers die structureel 

omgevingsfactoren kunnen beïnvloeden
• Interreg specifiek: grensknelpunten, betrokkenheid burger (nieuw/=)
• Cofinancierings%: geen grote wijzigingen, 



Inhoud EFRO Vlaanderen

Slim Vlaanderen

Slim Vlaanderen Duurzaam Vlaanderen

Specifieke doelstellingen:

Developing and enhancing research and innovation 
capacities and the uptake of advanced technologies 
(innovatiecapaciteit)

Reaping the benefits of digitisation for citizens, companies 
and governments public authorities (digitalisering)

Developing skills for smart specialisation, just transition, 
industrial transition and entrepreneurship (vaardigheden

Aandachtspunten:
• Voldoende hoog TRL niveau
• Gericht op kennisvalorisatie en kennisoverdracht

Specifieke doelstellingen

Promoting energy efficiency measures 
(energie-efficiëntie)

Promoting renewable energy (hernieuwbare 
energie)

Promoting climate change adaptation, and disaster 
risk prevention, resilience, taking into account 
eco-system based approaches (klimaatadaptatie)

Promoting sustainable multimodal urban mobility 
(duurzame mobiliteit)

Aandachtspunten: 
• Nadruk op demonstratie en versnelde 

uitrol/uptake… ook van bestaande technologie, 
kennis



Inhoud EFRO Interreg

Grensprogra-m
ma’s

O&I 
capaciteit/RIS3

Klimaat/groen 
transitie

Grensoverschr. 
arbeidsmarkt/opl
eiding

Duurzaam 
toerisme

Grensknelpunte
n

Transnationaal

Klimaat/groene transitie O&I capaciteit/RIS3

Niche thema’s 
transn. governance 
thema’s, transport, 

andere nog te 
bepalen,…)

Interreg Europe Slim/groen/inclusief regionaal beleid Niche thema’s  
nog te bepalen

Urbact - UIA

Slimme/groene/inclusieve steden



Inhoud EFRO Interreg
Aandachtspunten:

• Verplicht vertrekpunt = bewezen nood of meerwaarde internationale samenwerking 
(min. 2-3 landen of meer afhankelijk van programma)

• Partnership = triple of 4druple helix consortia van kennisinstellingen, regionale-lokale 
overheden, intermediairen, NGO’s, (individuele) bedrijven > nadruk op partners die 
structureel omgevingsfactoren kunnen beïnvloeden

• Activiteiten = TRL levels voorbij fund onderzoek. Met nadruk op demonstratie, 
pilotering via living labs, proeftuinen… met oog op versnelde uitrol en opname, 
disseminatie…van innovaties

• Synergie/afstemming andere Fondsen: uitvoering parallel aan/in synergie met andere 
lokale, regionale of EU gesteunde projecten

• Niche qua budget :  vnl. co-funden grotere ontwikkelingen (internationaliseren, 
opschalen…), zaaigeld, katalysator/versneller beloftevolle ontwikkelingen,….



Programma regelgeving
EFRO Vlaanderen & 
EFRO INTERREG
2021-2027



Programma regelgeving

• 1 pakket regelgeving met bruggetjes naar (eenvoudiger) regelgeving andere 
EU fondsen. Daarbinnen 1 EFRO Verordening + 1 EFRO Interreg verordening

• Vereenvoudigde kostenopties:
• kant en klaar in Verordening (“off the shelf”): bijv forfait voor werking obv 

personeelskost of omgekeerd, forfaits voor overhead, lump sums…
• Programma specifieke/Vlaamse SCO’s: zoveel mogelijk voortgezet en 

verder vereenvoudigd of uitgebreid naar bijkomende programma’s (SUT, 
forfaits reis- en verblijf, “lump sum” voor afgebakende acties…)

• Staatssteun: meer kant en klare state aid oplossingen via GBER bijv. ikv beperkt 
doorgeven van steun aan een 2e niveau (cfr. voucherprojecten)

• Inkomsten: “oude” tegenstrijdige artikels geschrapt



Procedures
• GROTE TO DO : programme manuals > herwerking nog op te starten en af te 

ronden tegen najaar 2021 (incl. interactie met gebruikers)

• Projectoproepen (generiek of gericht) blijven. Al dan niet met indieing in 1 stap) 
incl informele vooraanmelding (EFRO Vlaanderenof 2 stappen (EFRO Interreg). 
Online aanvraagproces = blijft de regel

• Gebieds- en resultaatgerichte aanpak: afgebakende programmagebieden 
(Vlaanderen, een grensgebied,…) met eigen prioriteiten/strategie incl vooraf 
gedefinieerde output en resultaatindicatoren waaraan projecten moeten 
bijdragen

• Evaluatie en selectie niet door EC maar door Lidstaten/regio’s (EFRO 
Vlaanderen = Management Autoriteit/ EFRO Interreg Comité van Toezicht)



Ondersteuning en inspiratie
EFRO Vlaanderen & 
EFRO INTERREG
2021-2027



Ondersteuning



Inspiratie

WVL: https://www.projectendatabank.be/ 

OVL: https://euprojecten.oost-vlaanderen.be/ 

A’PEN: https://www.europabijons.be/app/ 

Limburg: http://www.limburg.be/EUlim 

Vl-BR: 
https://www.vlaamsbrabant.be/nl/efro-vlaanderen 

https://www.projectendatabank.be/
https://euprojecten.oost-vlaanderen.be/
https://www.europabijons.be/app/
http://www.limburg.be/EUlim
https://www.vlaamsbrabant.be/nl/efro-vlaanderen


Bedankt voor jullie aandacht!
Vragen over de inhoud van deze presentatie?

Contact via wouter.borremans@vlaio.be (EFRO Vlaanderen) en 
david.grzegorzewski@vlaio.be (EFRO Interreg)

Op de hoogte blijven of verdere ondersteuning & 
advies

 EFRO nieuws via onze linkedin pagina of schrijf je in voor de EFRO nieuwsbrief 
EFRO Vlaanderen contacten in 1 oogopslag 

EFRO Interreg contacten in 1 oogopslag

mailto:wouter.borremans@vlaio.be
mailto:david.grzegorzewski@vlaio.be
https://www.linkedin.com/company/efro-vlaanderen/
https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/europees-fonds-voor-regionale-ontwikkeling
https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/europees-fonds-voor-%20regionale-ontwikkeling/efro-project-indienen/waar-kan-je-met
https://www.vlaio.be/nl/media/455

