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1111 CCCContext van de projectoproepontext van de projectoproepontext van de projectoproepontext van de projectoproep    

1.11.11.11.1 REACTREACTREACTREACT----EUEUEUEU    
 
REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) is een financiële top-up van de 
traditionele cohesieprogramma’s in de nasleep van de coronacrisis. Het sluit aan bij de reeds bestaande 
crisismaatregelen CRII en CRII+ (Coronavirus Response Investment Initiative). De middelen moeten vooral 
aangewend worden om crisismaatregelen te nemen, de economie verder te ondersteunen en de capaciteit 
voor crisisrespons in de zorg uit te breiden. Vlaanderen kan volgens de intra-Belgische verdeling van de 
Europese herstelfondsen rekenen op 115 miljoen euro (prijzen 2018). 
Ook het Operationeel Programma EFRO Vlaanderen 2014-2020 zal worden uitgebreid met middelen uit 
REACT-EU.  
 

1.21.21.21.2 REACTREACTREACTREACT----EU VerorEU VerorEU VerorEU Verordeningdeningdeningdening    
 
De lidstaten zijn op ongekende wijze getroffen door de crisis die voortvloeit uit de economische, sociale 
en gezondheid gerelateerde gevolgen van de COVID-19-pandemie. De crisis belemmert de groei in de lidsta-
ten, hetgeen op zijn beurt de ernstige liquiditeitstekorten doet toenemen die het gevolg zijn van de plotse 
en aanzienlijke stijging van noodzakelijke overheidsinvesteringen in de gezondheidsstelsels en andere 
sectoren van de economie in de lidstaten. Dit heeft geleid tot een uitzonderlijke situatie waarvoor speci-
fieke, onmiddellijke en buitengewone maatregelen nodig zijn die snel de reële economie bereiken. REACT-
EU is een nieuw, kortlopend programma (budgetjaren 2021-2023) waarmee de EU reageert op de corona-
crisis en dat is uitgewerkt in de vorm van een extra prioriteit in het Operationeel Programma EFRO 
Vlaanderen 2014-2020. 
 
Deze REACT-EU middelen moeten gebruikt worden om concrete acties te ondersteunen ter bevordering 
van het crisisherstel in de context van de COVID-19-pandemie en de sociale gevolgen daarvan en ter voor-ter voor-ter voor-ter voor-
bereidbereidbereidbereiding van ing van ing van ing van een groen, digitaal eneen groen, digitaal eneen groen, digitaal eneen groen, digitaal en    veerkrachtig herstel van de economieveerkrachtig herstel van de economieveerkrachtig herstel van de economieveerkrachtig herstel van de economie. 
 
De voornaamste, meest relevante elementen uit de REACT-EU Verordening ((EU) 2020/2221) m.b.t. de invul-
ling van het EFRO-programma zijn de volgende:  
 

• Verplichte inzet via een nieuwe thematische doelstelling “de bevordering van het crisisherstel in 

de context van de COVID-19-pandemie en de voorbereiding van een groen, digitaal en veerkrachtig 
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herstel van de economie”. Voor de programmering en de uitvoering vormt deze thematische 

doelstelling ook één aparte investeringsprioriteit in het bestaande EFRO-programma; 

• Wat het EFRO betreft, kunnen de extra middelen voornamelijk gebruikt worden voor het verlenen 

van steun in de vorm van bedrijfskapitaal of investeringssteun aan kmo’s - met inbegrip van advi-

serende steun, met name in de sectoren die het zwaarst getroffen zijn door de COVID-19-pandemie 

en dringend moeten worden gerevitaliseerd, zoals toerisme en cultuur, investeringen in sectoren 

met een groot banenscheppend potentieel, investeringen ter bevordering van de transitie naar 

een digitale en groene economie, investeringen in producten en diensten voor gezondheidsdien-

sten, sociale infrastructuur, investeringen in infrastructuur voor basisdiensten ten behoeve van de 

burgers en economische steunmaatregelen in de regio’s die het meest afhankelijk zijn van de 

zwaarst door de crisis getroffen sectoren; 

• Retroactieve subsidiabiliteit van uitgaven vanaf 1 februari 2020. Deze retroactiviteit is enkel mo-

gelijk indien de staatssteunregels niet van toepassing zijn op het project. Indien de staatssteunre-

gels wél van toepassing zijn, kan een project pas starten vanaf indiening in het e-loket. 

• Einddatum van subsidiabele uitgaven: 31/12/2023 (conform lopende EFRO programma 2014-2020). 

Dit impliceert dat de projecten tegen deze einddatum volledig afgerond moeten zijn en alle uitga-

ven gemaakt en betaald moeten zijn. 

• Naar verwachting zal 25% van de totale middelen bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Het ni-

veau van de bijdragen van de lidstaten aan de ambitie om dat streefdoel te bereiken kan verschil-

len naargelang de gelegde prioriteiten.  

    

1.31.31.31.3 Invulling Vlaamse middelen REACTInvulling Vlaamse middelen REACTInvulling Vlaamse middelen REACTInvulling Vlaamse middelen REACT----EU via EFRO programmaEU via EFRO programmaEU via EFRO programmaEU via EFRO programma    
 
Vlaanderen is en wordt evenals andere regio’s economisch flink geraakt door de coronacrisis. De economi-
sche impact laat zich voelen via meerdere kanalen. Door de opgelegde sluitingen van handelszaken en 
fysieke winkels en andere noodmaatregelen om de verspreiding van het virus in te dijken, worden heel 
wat sectoren waaronder de detailhandel, vrijetijdsbesteding, toerisme, horeca, transport en evenementen 
sterk getroffen. Investeringen zijn on hold gezet.  
 
Parallel hieraan hebben overheden, organisaties en bedrijven zich versneld nieuwe manieren van werken 
en digitale dienstverlening eigen moeten maken. Dit alles naast de bestrijding van de pandemie zelf, die in 
het najaar van 2020 in de tweede golf zat en ook in de eerste helft van 2021 het sociaaleconomisch weef-
sel verder onder druk zet. 
 
In de landenspecifieke aanbevelingen van 2020 (COM(2020) 501) benadrukt de Europese Commissie het 
belang om publieke investeringsprojecten te vervroegen en private investeringen aan te moedigen om 
economisch herstel te bevorderen. Daarbij wordt geadviseerd om die investDaarbij wordt geadviseerd om die investDaarbij wordt geadviseerd om die investDaarbij wordt geadviseerd om die investeringen te richten eringen te richten eringen te richten eringen te richten op de groe-op de groe-op de groe-op de groe-
ne en digne en digne en digne en digitale itale itale itale transitietransitietransitietransitie: infrastructu: infrastructu: infrastructu: infrastructuur voor duurur voor duurur voor duurur voor duurzaam tranzaam tranzaam tranzaam transport, propere en efficiënte productie van ener-sport, propere en efficiënte productie van ener-sport, propere en efficiënte productie van ener-sport, propere en efficiënte productie van ener-
gigigigie, digitale infrastructuur en onderzoek en ie, digitale infrastructuur en onderzoek en ie, digitale infrastructuur en onderzoek en ie, digitale infrastructuur en onderzoek en innovatiennovatiennovatiennovatie.... De coronacrisis is namelijk een extra externe factor 
die bedrijven aanzet om verder te blijven innoveren.  
Het is duidelijk dat de EFRO-middelen binnen REACT-EU een bijdrage kunnen geven aan de invulling van 
het relanceplan van de Vlaamse Regering, met name via innovatie, competitiviteit, digitalisering en ver-
duurzaming.  
 
Gelet op het beschikbare budget worden volgende 3 thematische doelstellingen geformuleerd:  
1. Digitale transitie 
2. Groene transitie 
3. Innovatieve transitie 
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Timing vormt de belangrijkste uitdaging m.b.t. de besteding van deze REACT-EU middelen. Projecten moe-
ten volledig uitgevoerd en betaald zijn tegen 31/12/2023. Er zal dus voorrang moeten gegeven worden aan 
acties die op korte termijn realiseerbaar zijn (of reeds gerealiseerd zijn, gelet op de mogelijkheid om retro-
actief kosten mee te nemen vanaf 1 februari 2020, afhankelijk van de geldende staatssteunregeling).  
    

1.41.41.41.4 Digitale transitie in culturele sectorDigitale transitie in culturele sectorDigitale transitie in culturele sectorDigitale transitie in culturele sector    
 
Binnen deze projectoproep zal gefocust worden op digitalisering van culturele collecties.  
 
Vandaag is Cultuur één van de hardst getroffen sectoren van de coronacrisis. Gigantische verliezen leiden 
tot dramatische gevolgen voor de kunstenaars en voor de tewerkstelling in de volledige sector. Bovendien 
is de maatschappelijke functie van cultuur weggevallen. De toegankelijkheid van cultuur voor de burgers 
stond en staat onder druk. Verdere digitalisering kan ook hier een deel van het antwoord bieden.  
 
Een kritische massa aan digitale content is een voorwaarde om de digitale transformatie van de cultureel-
erfgoedsector te stimuleren. De achterstanden inzake gedigitaliseerde (en gemetadateerde) content zijn 
nog steeds aanzienlijk, zowel binnen cultureel erfgoed als binnen kunsten, ondanks de mogelijkheden die 
door het Cultureel-erfgoeddecreet en ad hoc reglementen zoals de inhaalbeweging digitale collectieregi-
stratie al worden geboden. Via coördinatie en schaalvoordelen is een belangrijke stap vooruit te zetten 
inzake de digitalisering, metadatering en duurzame beschikbaarstelling van culturele digitale collecties. 
 
Deze oproep beoogt projecten die op een gecoördineerde manier digitaliseringsacties voor de sector kun-
nen organiseren en uitvoeren. De gecreëerde digitale collecties moeten op een duurzame manier aange-
maakt worden en maximaal conform de OSLO standaard voor cultureel erfgoed uitwisselbaar gemaakt 
worden (uiteraard met respect voor auteursrechterlijke- of privacybeperkingen). Dit impliceert dat pro-
jecten worden beoogd met een zo ruim mogelijk bereik. Tevens is de projectoproep gericht naar initiatie-
ven die de randvoorwaarden i.f.v. duurzame preservatie kunnen valideren.  
 
 

2222 OproepmodaliteitenOproepmodaliteitenOproepmodaliteitenOproepmodaliteiten    

2.12.12.12.1     looptijd van de projectelooptijd van de projectelooptijd van de projectelooptijd van de projectennnn    
 
Om in aanmerking te komen voor deze oproep moeten de projecten gerealiseerd zijn voor 31 december 
2023, concreet betekent dit dat alle uitgaven effectief zijn betaald voor deze datum. Gezien de beperkte 
resterende looptijd van het EFRO-programma zal bij de projectbeoordeling extra aandacht worden ge-
schonken aan de realiseerbaarheid op korte termijn. Projecten die niet onder de staatssteunregelgeving 
vallen (zie lager), mogen reeds aangevat zijn, maar mogen in geen geval afgerond zijn vóór indiening. Pro-
jecten die wel onderhevig zijn aan de staatssteunregelgeving mogen pas opstarten vanaf het moment van 
indiening van het projectvoorstel in het e-loket. Indiening in het e-loket kan pas na het indienen van de 
vooraanmelding (zie lager).  
 

2.22.22.22.2 steunintensitesteunintensitesteunintensitesteunintensiteit eit eit eit en financieringn financieringn financieringn financiering    
 
Deze EFRO-middelen werden toegekend binnen het kader van REACT-EU (zie hoger).  
Anders dan bij het reguliere EFRO-kader, kan het EFRO – steunpercentage binnen deze projectoproep 
daarom in principe 100% van de totale subsidiabele kosten bedragen.  
 



 ESIFESIFESIFESIF    
Doelstelling “Investeren inDoelstelling “Investeren inDoelstelling “Investeren inDoelstelling “Investeren in    groei groei groei groei     

en werkgeleen werkgeleen werkgeleen werkgelegengengengenhhhheid”eid”eid”eid”    
Operationeel pOperationeel pOperationeel pOperationeel progrrogrrogrrogramma amma amma amma     

EFRO Vlaanderen EFRO Vlaanderen EFRO Vlaanderen EFRO Vlaanderen     

2014 2014 2014 2014 ––––    2020202020202020    

 

EFRO – oproepfiche REACT-EU – Digitale Transitie in Culturele Sector 
    Pagina 4 van 8 

Voor projecten die economisch van aard zijn, blijven de staatssteunregels echter van toepassing. Dit bete-
kent dat de publieke steun in dat geval beperkt moet worden. De Algemene Groepsvrijstellingsverordening 
(AGVV) is het kader waarin steun kan worden verleend aan economische projecten. Afhankelijk van het 
artikel waar het project onder valt, kan het publiek steunpercentage variëren. De EFRO-steun moet wor-
den beperkt tot het toegelaten maximale publiek steunpercentage dat het artikel in kwestie bepaalt. Meer 
informatie over staatssteun vindt u via deze link: Staatssteun | Agentschap Innoveren en Ondernemen 
(vlaio.be) 
 
Voor deze oproep wordt een budget voorzien van 5.000.000,00 euro EFRO-steun.  
 

3333 BeoordelingsBeoordelingsBeoordelingsBeoordelings----    en selectiecriteria van en selectiecriteria van en selectiecriteria van en selectiecriteria van de de de de “Projectoproep”“Projectoproep”“Projectoproep”“Projectoproep”    

 
Projectvoorstellen worden beoordeeld op basis van objectieve ontvankelijkheids- en selectiecriteria. De 
ontvaontvaontvaontvankelijkheidscritenkelijkheidscritenkelijkheidscritenkelijkheidscriteriariariaria    zijn de inpasbaarheid in het programma, eventuele oproepspecifieke vereisten, 
het respecteren van de Europese steunplafonds, het feit of de promotor rechtspersoonlijkheid heeft en dat 
het project nog niet afgelopen is bij indiening.      
 
De selselselselectiecectiecectiecectiecriteriariteriariteriariteria 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 aan-
maakt. 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 be-
oordeling van de ontvankelijkheidscriteria (indien voorwaarden), hetzij bij de scoring op de selectiecriteria 
(indien voorkeuren). 
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4444 IIIIndicatondicatondicatondicatorerererennnn    
Bij indiening van een projectvoorstel, dient te worden aangegeven welke bijdrage aan de programma-
indicatoren wordt geleverd: 

ID Indicator Type Meet-
eenheid 

Streefwaarde 
(2023) 

Omschrijving indicator 

O.6.2. Aantal ondernemin-
gen dat wordt on-
dersteund in intro-
ductie van nieuwe 
producten (nieuw 
op de markt) 
 

Output Aantal 
onder-
nemingen 

40 Een product is ‘nieuw op 
de markt’ wanneer er geen 
ander product beschikbaar 
is dat dezelfde functionali-
teit biedt, of de technolo-
gie dat het nieuwe product 
gebruikt is fundamenteel 
anders dan de technologie 
van de al bestaande pro-
ducten. Producten kunnen 
tastbaar of niet tastbaar 
zijn (incl. diensten).  
 

O.6.4. Aantal ondernemin-
gen dat wordt on-
dersteund in intro-
ductie van nieuwe 
producten (nieuw 
voor de onderne-
ming) 
 

Output Aantal 
onder-
nemingen 

60 Aantal ondernemingen dat 
wordt ondersteund in 
introductie van nieuwe 
producten (nieuw voor de 
onderneming). 
 
 

O.6.6. Aantal begeleidingen 
van ondernemingen 
om de valorisatie 
van onderzoeksre-
sultaten te bevorde-
ren 

Output Aantal 
begelei-
dingen 

30 Elke unieke begeleiding om 
de valorisatie van onder-
zoeksresultaten te bevor-
deren telt als 1 meeteen-
heid.  
 

O.6.8 Aantal ondernemin-
gen die steun ont-
vangen 

Output Aantal 
onder-
nemingen 

100 Aantal ondernemingen die 
steun ontvangen in om het 
even welke vorm vanuit 
het Europees Fonds voor 
Europese Ontwikkeling. 

R.6.1. Aandeel van de 
omzet gerealiseerd 
door nieuwe of 
verbeterde pro-
ducten of diensten 

Resultaat % 10% Aandeel van de omzet (in 
percent) gerealiseerd door 
nieuwe of verbeterde pro-
ducten of diensten ten 
opzichte van de gemiddel-
de omzet. 
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5555 PraktisPraktisPraktisPraktische modalche modalche modalche modaliteiteniteiteniteiteniteiten    

5.15.15.15.1 SelectieprocedureSelectieprocedureSelectieprocedureSelectieprocedure    
 
Vanaf de bekendmaking van een projectoproep en tot afsluiting van de oproepperiode, kunnen project-
promotoren hun voorstellen officieel indienen. Inherent aan het oproepsysteem en met het oog op een 
gelijke behandeling van alle aanvragers, kan een projectvoorstel na indiening niet meer worden gewijzigd.  
 
De projectvoorstellen worden beoordeeld volgens een procedure welke een transparante en objectieve 
afhandeling en steunverlening moet toelaten en waarvan de hoofdlijnen hierna worden beschreven: 
 

 nagaan van de ontvankelijkheid op basis van de algemene ontvankelijkheidscriteria door het pro-
grammasecretariaat (o.m. de inpasbaarheid in het programma en de projectoproep via op-
roepspecifieke criteria). 

 
 kwalitatieve afweging van de ontvankelijke projectvoorstellen op basis van de vooraf vastgestel-

de  selectiecriteria ( algemeen geldende + “call”-specifieke ): 
 

o eerste screening door programmasecretariaat aan de hand van het standaard selectie-
formulier (beoordeling van inhoud, indicatoren, planning, organisatie, begroting en finan-
cieel plan), leidend tot een samenvattend oordeel per project (totaalscore op 100). 
o inhoudelijke analyse/evaluatie door de Technische Werkgroep op basis van de resul-

taten van de screening 
o om steunwaardig te zijn moet een project minstens 60 op 100 scoren. Tevens moet 

een project op minimaal op drie van de zes hoofdcriteria een positieve score behalen 
 

 beslissing door de Managementautoriteit op basis van alle ondersteunende documenten: aan-
vragen en projectbeoordelingen. De beslissing betreft de toekenning van EFRO-steun aan de 
steunwaardige projecten tot uitputting van de voorziene financiële enveloppe.  

 
Rekening houdend met de stand van uitvoering van het programma en de vereisten voortvloeiend uit het 
naleven van de N + 3 – regel, kan worden beslist het beschikbare budget te verhogen. 
 
Projecten kunnen eventueel worden goedgekeurd onder voorwaarden, waaraan binnen een termijn van 
maximum 3 maanden dient te worden voldaan. De managementautoriteit oordeelt of aan de voorwaar-
den werd tegemoet gekomen alvorens het contract met de projectpromotor kan worden ondertekend. 
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5.25.25.25.2 Praktische info bij pPraktische info bij pPraktische info bij pPraktische info bij prrrrojectindiojectindiojectindiojectindieningeningeningening    
 
Projectvoorstellen kunnen vanaf de bekendmaking van de projectoproep en tot afsluiting van de oproep-
periode, bij de managementautoriteit worden ingediend. Het indienen gebeurt uitsluitend elektronischelektronischelektronischelektronisch 
door middel van de webapplicatie, beschikbaar op de EFRO-website (www.efro.be). De uiterste indienings-
datum van de volledige projectaanvraag wordt vastgelegd opopopop    vrijdag vrijdag vrijdag vrijdag 9 juli9 juli9 juli9 juli    2021202120212021. Het staat promotoren vrij 
om eerder in te dienen. In functie van de staatssteunregelgeving kan dit aangewezen zijn. Projecten die 
onder de staatssteunregels vallen, kunnen immers pas starten vanaf indiening van het projectvoorstel in 
het e-loket. Hoe dan ook moet eerst een vooraanmelding via e-mail aan de Managementautoriteit bezorgd 
worden (zie lager).  
 
Projectvoorstellen moeten vooraf aangemeld worden bij de EFRO-Managementautoriteit. Dit kan door een 
omschrijving van het project (partners, activiteiten, budget) over te maken aan de EFRO-
Managementautoriteit (max. 2 A4). Gelieve voor deze vooraanmelding gebruik te maken van het sjabloon 
en de voorziene ruimte niet te overschrijden (zie bijlage bij deze oproeptekst).  
 
De vooraanvooraanvooraanvooraanmmmmeldieldieldielding ng ng ng moet moet moet moet tentententen    laatstlaatstlaatstlaatste e e e opopopop    vrijdagvrijdagvrijdagvrijdag    11 ju11 ju11 ju11 junininini    2021202120212021 aan de Managementautoriteit worden bezorgd 
(via erik.degendt@vlaio.be).  
 
Vanuit de EFRO Managementautoriteit zal binnen de 14 dagen feedback op deze vooraanmelding overge-
maakt worden. Deze feedback heeft niét het karakter van een bindende beoordeling. Het zal de indiener 
hoe dan ook vrij staan om naderhand al dan niet een projectvoorstel in het e-loket in te dienen.  
 
Bij het opstellen van de projectaanvraag kan begeleiding worden verstrekt door de provinciale en groot-
stedelijke contactpunten. 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, staatssteun, …).  
    
Volgende bibibibijlagenjlagenjlagenjlagen 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 aanvraag-

brieven bijgevoegd worden); 
 Demimisverklaring;  
 Eigendomsbestemming;  

    
Het is ook erg belangrijk om de prprprpraktiscaktiscaktiscaktischehehehe    gidsgidsgidsgidsenenenen 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)  
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Provinciale EFROProvinciale EFROProvinciale EFROProvinciale EFRO----contactpcontactpcontactpcontactpuntuntuntunten en en en ::::    

 Provincie Antwerpen, Bezoekersadres: Desguinlei 100, 2018 Antwerpen, Postadres: Koningin Elisa-
bethlei 22, 2018 Antwerpen 
Anneke.Vandenaker@provincieantwerpen.be (03/240.66.03) 

 Provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt 
frank.sioen@limburg.be (tel. 011/23.74.11) 

 Provincie Vlaams Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven 
toon.boeckx@vlaamsbrabant.be (tel. 016/26.72.10) 

 Provincie Oost-Vlaanderen, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent 
francis.oosterlinck@oost-vlaanderen.be (tel. 09/267.86.37) 

 Provincie West-Vlaanderen, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries 
Mauro.callens@west-vlaanderen.be (tel. 050/40.32.93) 

 
StedeliStedeliStedeliStedelijkejkejkejke    EFROEFROEFROEFRO----contactpuntencontactpuntencontactpuntencontactpunten    ::::    

 Stad Antwerpen, bezoekadres: Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen 
correspondentie: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen 
wim.blommaart@stad.Antwerpen.be (tel. 03/338.61.92) 

 Stad Gent, Bezoekadres: Franklin Rooseveltlaan 1, 9000 Gent 
Correspondentie: Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent 
Heidi.tency@stad.gent (tel. 09/266.56.57) 

 
MaMaMaMananananagegegegemmmmenenenentatatatautoutoutoutoriteitriteitriteitriteit    

• Afdeling Europese Programma’s, Koning Albert II-laan 35 bus 12, 1030 Brussel    
elien.danckaerts@vlaio.be (tel. 02/553.03.62) 
erik.degendt@vlaio.be (tel. 02/553.37.22) 

 
 


