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Inhoud programma 
EFRO VL 2021-2027



Inhoud EFRO Vlaanderen
• Europa verplicht lidstaten zoals België hoog in te zetten op BD’s Smart en Green (thematische 

concentratie)

• Goedkeuring Vlaamse Regering 17 december 2021 (www.efro.be) 

• Vlaanderen kiest vol voor Smart (60%) en Green (40%)

• Continuïteit 2014-2020: thema’s zijn nog steeds relevant

• Sterke focus op investeringsprojecten (werking niet uitgesloten)

• Additionaliteit

• Economische valorisatie (kennisvalorisatie en kennisoverdracht)

• Territoriale uitvoering: 

• Vlaanderen

• 4 GTI’s: Limburg, West-Vlaanderen, Kempen en grootsteden (Gent+Antwerpen): +/-55% van middelen

http://www.efro.be/


GTI Limburg
• OP: Vlaams programma = kader

• GTI: (sub)regionale invulling

• Nood aan koppeling tussen territoriale strategieën en OP

• GTI Limburg:

• Geïntegreerde Territoriale Investeringen
“Instrument voor het geïntegreerd implementeren van territoriale strategieën binnen een welomschreven gebieden..”

• Welomschreven gebied:
Provincie Limburg

• Geïntegreerde Strategie:
Masterplan SALKturbo

• Geëigende bestuursregeling
Stuurgroep SALKturbo



Positionering Interreg en EFRO Vlaanderen 
• EFRO Vlaanderen als regionale component cohesiebeleid. Interreg als internationale tegenhanger

• Programmagebied: Vlaanderen

• Geen internationaal partnerschap nodig.

• Cofinancieringspercentage: max. 40% (meer ontwikkelde regio), max. 60% (transitieregio Limburg)

• Focus op investeringsprojecten

• Wel thematische aanknopingspunten



Inhoud EFRO Vlaanderen

• Slim Vlaanderen

• Specifieke doelstellingen:
• Het ontwikkelen en versterken van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en het invoeren van 

geavanceerde technologieën

• De voordelen benutten van digitalisering voor burgers, bedrijven, onderzoeksorganisaties en
overheden

• Het ontwikkelen van vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële transitie en
ondernemerschap



Onderzoeks- en innovatiecapaciteit

• Verhogen van de innovatiecapaciteit

• Onderzoeksinfrastructuur (pilootlijnen, demo-infrastructuur, living labs voor co-creatie, incubatoren,…)

• Verdere uitbouw van onderzoekscentra, kenniscentra,…

• Economische valorisatie – hoog TRL

• Vraaggestuurd



Digitalisering

• Demonstreren, testen en experimenteren met nieuwe datagedreven digitale technologieën

• Infrastructuur, hardware, software,… m.b.t. AI, AR, IoT,…

• Smart city toepassingen / toepassingen voor publieke dienstverlening

• Open data en innovatieplatformen



Vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële 
transitie en ondernemerschap
• Demonstratie- en belevingsruimtes; 

• Mobiele demonstratoren

• Innovatieve opleidingsinfrastructuur (AR / VR, simulatoren,…)

• Innovatieve toepassingen met maatschappelijke meerwaarde 

(werkbaar werk, AGV’s,…)



Inhoud EFRO Vlaanderen

• Duurzaam Vlaanderen

• Specifieke doelstellingen:
• Het bevorderen van energie-efficiëntie en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen

• Het bevorderen van hernieuwbare energie 

• Het bevorderen van klimaatadaptatie en rampenrisicopreventie en weerbaarheid, rekening
houdend met op ecosystemen gebaseerde benaderingen

• Het bevorderen van duurzame multimodale stedelijke mobiliteit als onderdeel van de overgang 
naar een koolstofneutrale economie



Energie-efficiëntie

• Disseminatie/demonstratie nieuwe renovatietechnieken;

• Ondersteunen van innovatieve pilootprojecten;

• Opleiding en vormingsinfrastructuur;

• Testinfrastructuur voor nieuwe bouwconcepten of materialen; 

• Doorgedreven energetische renovatie van sociale huurwoningen;

• Demonstratieprojecten van doorgedreven energetische renovaties.



Hernieuwbare energie

• Testcases/pilootprojecten hernieuwbare energie - theoretisch potentieel; 

• Hefboom grootschalige investeringsprojecten; 

• Recuperatie restwarmte;

• Recuperatie hernieuwbare energie-installaties; 

• Nieuwe vormen van opslagsystemen (energie, waterstof CCU,… ).



Klimaatadaptatie

• Nadruk op (multifunctionele) infrastructuur

• Koppeling tussen droogte enerzijds en wateroverlast anderzijds

• Opvang (regen) & infiltratie (zoet) water

• Groene en blauwe infrastructuur

• Ontharding

• Nature based solutions



Duurzame multimodale stedelijke mobiliteit

• Multimodale infrastructuur;

• Randvoorwaarden voor groene mobiliteit;

• Lokale distributieprojecten;

• Fietsinfrastructuur;

• Intelligente vervoersystemen;



Projectendatabank

www.efro-projecten.be

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


Praktische informatie



Budget 

EFRO Vlaanderen 2021-2027

• Meer ontwikkelde regio (Vlaanderen excl. Provincie Limburg): 164 
miljoen euro

• Transitieregio Limburg: 113 miljoen euro

• EFRO-cofinanciering: max. 40% (meer ontwikkelde regio)

max. 60% (transitieregio Limburg)



EFRO Vlaanderen - oproepmodaliteiten

• Oproepen
• Meer voorspelbaarheid/oproepkalender

• Vooraanmelding is verplicht
• Formulier van 3 pagina's waarin projectidee wordt toegelicht a.d.h.v. gerichte 

vragen.

• Wordt per e-mail overgemaakt aan de BA

• Indiener ontvangt feedback van BA

• (intensieve) begeleiding door contactpunten en BA is wenselijk



EFRO Vlaanderen – projectindiening in EFRO-applicatie

• Vrij gelijklopend met 2014-2020

• Belangrijkste onderdelen:
• Doelstellingen en activiteiten;

• Indicatoren;

• Projectmanagement;

• Staatssteun;

• Financieel beheer;

• Begroting en financieel plan;



EFRO Vlaanderen

Management autoriteit/Programma secretariaat – Rollen

Algemene coördinatie, beheer en regie / Beoordeling en –selectie  / Programma evaluatie

Controle en uitbetaling van steun / Communicatie

Aanspreekpunt complexe inhoudelijke of technische programmakwesties

Nuttige contacten

• MA: werner.vandenstockt@vlaio.be

• Programma coördinator: wouter.borremans@vlaio.be

• Financieel directeur: heidi.minner@vlaio.be

• Prioriteitsbeheerder Smart erik.degendt@vlaio.be

• Prioriteitsbeheerder Green stefaan.pennewaert@vlaio.be

• E-loket: roel.loos@vlaio.be

mailto:werner.vandenstockt@vlaio.be
mailto:wouter.borremans@vlaio.be
mailto:heidi.minner@vlaio.be
mailto:erik.degendt@vlaio.be
mailto:stefaan.pennewaert@vlaio.be
mailto:roel.loos@vlaio.be


EFRO Vlaanderen
Regionale contactpunten – Rollen

1 op 1 / detailbegeleiding van indieners en projectuitvoerders

ondersteunende communicatie

Contactpunt Limburg

Frank.sioen@limburg.be – T 011/23.74.11

mailto:Santina.driesen@oost-vlaanderen.be


Kalender EFRO Vlaanderen

Projectoproep(en)

Eerste projectoproepen verwacht na goedkeuring EC: vanaf zomer 2022

Programma events

Lanceringsevent: september 2022

Provinciale roadshows: september/oktober 2022



Bedankt voor jullie aandacht!

Blijf op de hoogte via www.efro.be de Interreg programma 
websites, onze EFRO nieuwsbrief , de EFRO Linkedin pagina

Of contacteer ons rechtstreeks!

http://www.efro.be/
https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/europees-fonds-voor-regionale-ontwikkeling
https://www.linkedin.com/company/efro-vlaanderen/


Volgende infosessies

Plenaire 

ruimte
Netwerkruimte Zaal 1 Zaal 2 Zaal 3 Zaal 4

11.00u VLEVA
Pitch

NSR NWE
EFRO Maas-Rijn VL-NL

12.00u PAUZE

13.00u

Pitch

Maas-Rijn

EFRO
NSR VLEVA NWE VL-NL

14.00u

Pitch

NSR, NWE, VL-

NL
EFRO Maas-Rijn VLEVA


