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1. Identificatie
OPERATIONEEL PROGRAMMA

JAARLIJKS VERSLAG OVER DE
UITVOERING

Doelstelling: Investeren in groei en werkgelegenheid
Subsidiabel gebied: BE2 – Vlaams Gewest
Programmering periode: 2014-2020
Programmanummer: CCI-nr. 2014BE16RFOP002

Verslagjaar: 2014-2015
Datum goedkeuring van het jaarverslag door het Comité
van Toezicht: 26 mei 2016
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2. Overzicht van
programma

de

uitvoering

van

het

operationele

Vlaanderen staat voor een uitdagende periode. Wil het in een internationale, geglobaliseerde context stand
houden, dan moet het tot de meest competitieve regio’s van Europa behoren, met een economie die de
economische en sociale vooruitgang duurzaam bevordert, meer en betere tewerkstelling realiseert en de
bescherming en verbetering van het leefmilieu nastreeft. Deze doelstellingen kunnen slechts gerealiseerd
worden als Vlaanderen zich nog meer profileert als een economisch innovatieve kennisregio en duurzame
en sociaal warme samenleving.
Een Vlaanderen dat een plaats bij de top 5 van de EU ambieert op vlak van welvaart en welzijn, steunt op
een sterke economie. De focus ligt daarbij op de eigen bevoegdheden en sterktes, op innovatie
en ondernemerschap. Er wordt resoluut ingezet op een vraaggericht en marktgedreven overheidsbeleid dat
het ondernemen stimuleert en het internationaal concurrentievermogen versterkt.
Met een clusterbeleid zal de Vlaamse regering de transformatie van het industrieel weefsel versnellen en het
kennisgedreven karakter van de economie versterken. Omdat industriële vernieuwing in belangrijke mate
wordt gedragen door nieuwe en jonge bedrijven, zal de achterstand in innovatie bij de kleine en middelgrote
ondernemingen aangepakt worden door betere begeleiding en ondersteuning. Met het oog op het behalen
van de 3%-norm voor Onderzoek en Ontwikkeling tegen 2020, worden ondernemers, kennisinstellingen en
overheid met elkaar verbonden.
Daarnaast staan ook klimaat en energie hoog op de agenda, waarbij Vlaanderen bijkomende inspanningen
wenst te leveren voor een hogere energie-efficiëntie en een stijgend aandeel hernieuwbare energie.
Gezien het sterk verstedelijkt karakter van Vlaanderen en de rol van steden als motor van groei, innovatie
en tewerkstelling, blijft ook het bevorderen van een duurzame stedelijke ontwikkeling een
belangrijk aandachtspunt.
Om deze ambities optimaal te kunnen vervullen, bundelen de Europese Unie en de Vlaamse
Overheid opnieuw de krachten in het EFRO-programma Vlaanderen 2014 - 2020. Onder de leuze ‘Europa
investeert, Vlaanderen groeit’ wordt in deze programmaperiode ingezet op onderzoek en
technologische ontwikkeling en de economische valorisatie ervan, versterking van ondernemerschap en
concurrentievermogen, bevorderen van de overgang naar een koolstofarme economie en duurzame
grootstedelijke ontwikkeling.
Proces en tijdlijn
De Europese Commissie keurde op 15 december 2014 het ‘Operationeel programma 2014-2020’ voor
Vlaanderen goed, voor een budget van €430 miljoen. Hiervan is €174 miljoen afkomstig van het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).
Bij beslissing van 3 april 2015 hechtte de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan de verdere
operationalisering van het programma. De beheersstructuren ( installatie van het Comité van toezicht,
oprichting van een Stuurgroep per GTI en een Stuurgroep Stedelijke ontwikkeling ) en
uitvoeringsmodaliteiten ( oproep- en selectieprocedures, communicatiestrategie, evaluatieplan, verdere
uitbouw van het digitaal monitoringsysteem in het kader van e-cohesion ) werden geconcretiseerd. Dit liet
toe medio 2015 de eerste projectoproepen te lanceren, in het kader waarvan ook de eerste projecten door
de Managementautoriteit konden worden goedgekeurd.
Sinds de goedkeuring van het programma heeft het Comité van Toezicht tot eind 2015 drie maal vergaderd.
Bij de installatievergadering van 2 juni 2015 werden volgende punten besproken:




Het reglement van orde
De projectoproep- en selectieprocedure
Het aanvraagformulier
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Het selectieformulier

Tijdens de vergadering van 24 juni kwamen volgende onderwerpen aan bod:




Goedkeuring van projectoproepen in het kader van de GTI Limburg ( SALK )
Goedkeuring van algemene projectoproep in het kader van Prioriteit 2 – “Bevorderen van het
concurrentievermogen van KMO’s”
Het strategisch communicatieplan

Op de vergadering van 17 november 2015 kwamen stonden onderstaande punten op de agenda:







Aanpassingen reglement van orde en projectoproep- en selectieprocedure ( conform het standpunt
van de Europese Commissie m.b.t. de beslissingsbevoegdheid van de Managementautoriteit inzake
projectselectie)
Startnota ’s GTI’s Limburg, Kempen en West-Vlaanderen
Startnota Prioriteit 4 – Duurzame stedelijke ontwikkeling + Goedkeuring selectieprocedure
Resultaten kwaliteitsbevraging 2015
Het evaluatieplan
Stand van zaken projectoproepen

Communicatie
Er werd gestart met de opmaak van de communicatiestrategie in het najaar van 2014, na de publicatie van
de communicatierichtlijnen door de Europese Commissie. Deze vormden het algemene kader. De
communicatiestrategie werd op 24 juni 2015 voorgesteld op het EFRO Comité van Toezicht en vervolgens
goedgekeurd.
De kernboodschap die deze tweeledige doelstelling overkoepelt, wordt weergegeven door de slogan: ‘Europa
investeert, Vlaanderen groeit’. Deze slogan zal steeds de baseline vormen in de communicatiestrategie en
dient als kapstok om de voorziene communicatieacties aan op te hangen. Binnen de communicatiestrategie
worden 2 grote doelgroepen weerhouden: de ‘professionele doelgroep’ en de ‘publieke opinie’. Elk van deze
doelgroepen vereist een eigen aanpak en een aangepaste boodschap.
Voor de periode 2014-2015 situeerden de activiteiten zich vooral op vlak van informerende communicatie
en opmaak van allerlei gidsen en sjablonen om promotoren te begeleiden bij indiening en uitvoering van
projecten.
Voor de periode 2014-2015 werden o.m. volgende activiteiten uitgevoerd:





Lanceringsevent (16 september 2014): Om het EFRO-programma Vlaanderen 2014-2020 officieel voor
te stellen werd op 16 september 2014 een kick-off event georganiseerd in het Vlaams parlement.
Hierop werden promotoren uit het programma 2007-2013 en verschillende stakeholders
uitgenodigd.
Roadshows (november - december 2014): Voor de verdere verspreiding van informatie over het
EFRO-programma werd een provinciale roadshow ingericht. Verdeeld over de provincies werden 5
infosessies georganiseerd.
Website (2014 en 2015): Omwille van de uniformisering van de Vlaamse huisstijl en de fusie tussen
het Agentschap Ondernemen en IWT werd de website aangepast, waarbij het kleurenpallet en de
inhoud afgestemd werden met deze voor de programmaperiode 2014-2020.
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Oproepen 2015
De goedgekeurde oproep- en selectieprocedure voorziet oproepen per prioriteit en specifieke doelstelling.
Enkel voor prioriteit 4 – Stedelijke ontwikkeling wordt gewerkt met doorlopende oproepen vanaf 2016.
Tevens worden afzonderlijke oproepen per GTI voorzien.
In 2015 werden volgende projectoproepen gelanceerd:
Prioriteit 1: Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie








Het bevorderen van co-creatie om de O&O resultaten beter te valoriseren - LED werking 2016 Generiek (looptijd: 23/11/2015 - 01/03/2016)
Het bevorderen van co-creatie om de O&O resultaten beter te valoriseren - GTI Limburg (looptijd:
25/06/2015 - 23/06/2016)
Ondersteunen verspreiding van technologieën met oog op kennisvalorisatie / vermarkting – GTI
Limburg (looptijd: 25/06/2015 - 23/06/2016)
Het bevorderen van co-creatie om de O&O resultaten beter te valoriseren - GTI Kempen (looptijd:
23/11/2015 - 25/02/2016)
Ondersteunen verspreiding van technologieën met oog op kennisvalorisatie / vermarkting – GTI
Kempen (looptijd: 23/11/2015 - 25/02/2016)
Het bevorderen van co-creatie om de O&O resultaten beter te valoriseren - GTI West-Vlaanderen
(looptijd: 23/11/2015 - 01/03/2016)
Ondersteunen verspreiding technologieën met oog op kennisvalorisatie / vermarkting - GTI WestVlaanderen (looptijd: 23/11/2015 - 01/03/2016)

Prioriteit 2: Versterken van het concurrentievermogen van KMO's







Bevorderen ondernemerschap - Ondernemende innovatieve partnerschappen/ecosystemen in
studentensteden - Generiek (looptijd: 23/11/2015 - 01/02/2016)
Bevorderen van een ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen - Generiek
(looptijd: 25/06/2015 - 24/09/2015)
Kennis over en implementatie van innovatieve bedrijfsmodellen bij kmo’s verbeteren - Generiek
(looptijd: 23/11/2015 - 01/02/2016)
Bevorderen van een internationaal ondernemersklimaat - GTI-Limburg (looptijd: 25/06/2015 23/06/2016)
Bevorderen van een ondernemings-vriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen - GTI WestVlaanderen (looptijd: 23/11/2015 - 01/03/2016)
Bevorderen van een internationaal ondernemersklimaat - GTI West-Vlaanderen (looptijd: 23/11/2015
- 01/03/2016)

Prioriteit 3: Bevorderen van overgang naar koolstofarme economie









Duurzame stedelijke mobiliteit kaderend in gemeentelijk/stedelijk klimaatplan - Fietssnelwegen Generiek (looptijd: 23/11/2015 - 31/03/2016)
Verhoogde energie-efficiëntie bij KMO’s - Generiek (looptijd: 23/11/2015 - 31/03/2016)
Stijging van doorgedreven energetische renovaties van residentiële gebouwen tot BEN - GTI Limburg
(looptijd: 25/06/2015 - 23/06/2016)
Stijgend gebruik groene warmte en een toename van de productie van hernieuwbare energie - GTI
Kempen (looptijd: 23/11/2015 - 25/02/2016)
Stijging van doorgedreven energetische renovaties van residentiële gebouwen tot BEN - GTI WestVlaanderen (looptijd: 23/11/2015 - 01/03/2016)
Verbeterde duurzame stedelijke mobiliteitssystemen in een gemeentelijk/stedelijk klimaatplan - GTI
West-Vlaanderen (looptijd: 23/11/2015 - 01/03/2016)
Verhoogde energie-efficiëntie bij KMO’s - GTI West-Vlaanderen (looptijd: 23/11/2015 - 01/03/2016)
Stijgend gebruik van groene warmte en een toename van de productie van hernieuwbare energie
- GTI West-Vlaanderen (looptijd: 23/11/2015 - 01/03/2016)
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3. Uitvoering per prioritaire as
3.1. Overzicht van de uitvoering per prioritaire as
ID

Prioritaire as

1

Stimuleren van onderzoek,
technologische
ontwikkeling en innovatie

Essentiële informatie over de uitvoering van de prioritaire as onder verwijzing naar de belangrijkste
ontwikkelingen, aanzienlijke problemen en de stappen die zijn ondernomen om deze problemen op te lossen
- Ingediende projecten: 4
- Goedgekeurde projecten: 4
FAMILIAR - SOC Maakindustrie - 2.086.712,45 euro EFRO-steun
Naar een duurzame energievoorziening in steden - KUL - 10.000.000,00 euro EFRO-steun
T2-Campus - Syntra Limburg - 12.500.000,00 euro EFRO-steun
Versterken Limburgse bedrijven door innovatie - Innovatiecentrum Limburg - 899.936,00 euro EFRO-steun

2

Versterken van het
concurrentievermogen van
KMO's

- Ingediende projecten: 45
- Goedgekeurde projecten: 0
De sterke belangstelling voor de eerste oproepen van deze prioriteit zorgde ervoor dat 45 promotoren een
projectvoorstel indienden.
Deze projecten werden in het najaar van 2015 door het programmasecretariaat beoordeeld. De formele
beslissing voor deze projecten werd begin 2016 genomen (er werden 23 projecten goedgekeurd).

3

Bevorderen van overgang
naar koolstofarme
economie

Aangezien deze prioriteit relatief nieuw is in vergelijking met de vorige programmaperiode is er meer
inhoudelijk voorbereidend werk nodig. Afstemming met diverse actoren resulteerde in het lanceren van een
aantal oproepen. Deze oproepen liepen allemaal door in 2016. Hierdoor werd binnen deze prioriteit in 2015
geen enkel project ingediend.
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4

Bevorderen van duurzame
grootstedelijke
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, vormde het bevorderen van een
duurzame stedelijke ontwikkeling steeds een belangrijk gegeven binnen de operationele programma’s welke
in het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ( EFRO ) in Vlaanderen werden uitgevoerd.
Dit is eveneens het geval in het huidige OP EFRO Vlaanderen 2014 – 2020 waar de prioritaire as 4 volledig is
gericht op Antwerpen en Gent.
Binnen deze prioriteit werden in 2015 nog geen oproepen gelanceerd.
Het Comité van Toezicht heeft op 17 november 2015 de goedkeuring gegeven aan de opgestelde startnota en
voorgestelde selectieprocedure. Overeenkomstig artikel 7 van Verordening 1301/2013 van 17 december 2013
betreffende het EFRO, zijn de steden Antwerpen en Gent verantwoordelijk voor de selectie van de projecten,
in het kader van de opgestelde geïntegreerde stedelijke strategie.

5

Technische Bijstand
Eind 2015 werden de beheersovereenkomsten afgesloten met de provincies en steden (Gent en Antwerpen).
De indiening en goedkeuring van de projecten 'Technische bijstand' wordt voorzien in de eerste helft van
2016.
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3.2. Indicatoren
3.2.1. Indicatoren Prioriteit 1
3.2.1.1. Outputindicatoren
Aangezien er nog geen volledig uitgevoerde projecten zijn, worden enkel de streefwaarden opgegeven van de goedgekeurde projecten. Van zodra de eerste projecten
afgelopen zijn, zullen zowel de behaalde cijfers als de streefwaarden worden weergegeven.
ID
CO26

Indicator
Aantal ondernemingen dat samenwerkt
met onderzoeksinstellingen

Meeteenheid
Ondernemingen

Waarde 2015
0

Streefwaarde 2023
280

Opmerkingen
In 2015 werd het project 'FAMILIAR'
(promotor:
SOC
Maakindustrie)
goedgekeurd.
Met dit EFRO investeringsproject wil
Flanders Make versterking bieden aan de
bedrijven door het oprichten en verder
uitbouwen
van
de
noodzakelijke
innovatie-infrastructuur
om
onderzoeksresultaten
sneller
te
valoriseren. De infrastructuur maakt het
mogelijk voor bedrijven om middels openinnovatie en co-creatie in living labs aan
concrete product- en procesontwikkeling
te doen.
Tijdens de projectperiode is er geen
effectieve bijdrage aan de programmaindicatoren.
De investeringen zijn echter noodzakelijk
om na afloop van het project via
samenwerking tussen ondernemingen en
onderzoeksinstellingen tot een sterkere
valorisatie te komen.
9

O.1.2.

Aantal producten en/of diensten die
ontwikkeld en/of getest werden binnen
een living lab

# producten
diensten

en

0

86

In 2015 werd het project 'FAMILIAR'
(promotor:
SOC
Maakindustrie)
goedgekeurd.
Met dit EFRO investeringsproject wil
Flanders Make versterking bieden aan de
bedrijven door het oprichten en verder
uitbouwen
van
de
noodzakelijke
innovatie-infrastructuur
om
onderzoeksresultaten
sneller
te
valoriseren. De infrastructuur maakt het
mogelijk voor bedrijven om middels openinnovatie en co-creatie in living labs aan
concrete product- en procesontwikkeling
te doen.
Tijdens de projectperiode is er geen
effectieve bijdrage aan de programmaindicatoren.

CO28

Aantal ondersteunde ondernemingen om
nieuw op de markt producten te
introduceren

Ondernemingen

15

208

CO29

Aantal ondersteunde ondernemingen om
voor het bedrijf nieuwe producten te
introduceren

Ondernemingen

33

830

De investeringen zijn echter noodzakelijk
om na afloop van het project nieuwe
producten en diensten te ontwikkelen.
Volgende goedgekeurde projecten dragen
bij tot deze indicatoren:
- Versterken Limburgse bedrijven door
innovatie (promotor: Innovatiecentrum
Limburg)
- Naar een duurzame energievoorziening
in steden (promotor: KUL)
- T2 Campus (promotor: Syntra Limburg)
Volgende goedgekeurde projecten dragen
bij tot deze indicatoren:
- Versterken Limburgse bedrijven door
innovatie (promotor: Innovatiecentrum
Limburg)
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O.1.5.

Aantal begeleidingen van ondernemingen
om
de
valorisatie
van
onderzoeksresultaten te bevorderen

# begeleidingen

74

415

- Naar een duurzame energievoorziening
in steden (promotor: KUL)
- T2 Campus (promotor: Syntra Limburg)
Volgende goedgekeurde projecten dragen
bij tot deze indicatoren:
- Versterken Limburgse bedrijven door
innovatie (promotor: Innovatiecentrum
Limburg)
- Naar een duurzame energievoorziening
in steden (promotor: KUL)
- T2 Campus (promotor: Syntra Limburg)

3.2.1.2. Resultaatindicatoren (globale Vlaamse indicatoren en doelstellingen)

ID

Indicator

Meeteenheid

Basiswaarde

R.1.1.

Totaal aantal kmo’s met
product-, proces-,
marketing- of
organisatorische innovatie
Aandeel van de omzet
gerealiseerd door nieuwe
of verbeterde producten of
diensten

%

%

R.1.2.

Huidige
waarde

Streefwaarde 2023

Opmerkingen

Bron

62

70

Nog geen nieuwe waarde
beschikbaar.

ECOOM

8

10

Nog geen nieuwe waarde
beschikbaar.

ECOOM
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3.2.2. Indicatoren Prioriteit 2
3.2.2.1. Outputindicatoren
ID
CO01
O.2.3.

Indicator
Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
Aantal betrokken lokale overheden

O.2.4.

Aantal realisaties met betrekking tot een
verbeterde dienstverlening door een lokale
overheid
Aantal bereikte ondernemingen met
internationale oriëntatie

O.2.9.

Meeteenheid
Ondernemingen
# gemeenten en
provincies
# realisaties

Waarde 2015
0
0

Streefwaarde 2023
1635
82

Opmerkingen
Nog geen goedgekeurde projecten
Nog geen goedgekeurde projecten

0

82

Nog geen goedgekeurde projecten

Ondernemingen

0

125

Nog geen goedgekeurde projecten

3.2.2.2. Resultaatindicatoren (globale Vlaamse indicatoren en doelstellingen)

ID

Indicator

Meeteenheid

Basiswaarde

R.2.1.

Entrepreneurial Employee
Activity (EEA)

R.2.2.

Verbetering van de
dienstverlening van lokale
overheden ten overstaan
van bedrijven en
organisaties
Verkooppunten in centrale
winkelgebieden in
Vlaanderen
Totaal aantal kmo’s met
product-, proces-,
marketing- of
organisatorische innovatie

% van
ondernemende
werknemers t.o.v.
totale bevolking
Schaal 1-10

R.2.3.
R.1.1.

Huidige
waarde

Streefwaarde 2023

Opmerkingen

Bron

8,6%

12%

Nog geen nieuwe
waarde beschikbaar

GEM

6,2

9

Nog geen nieuwe
waarde beschikbaar

SVR

# verkooppunten

39.599

40.000

Nog geen nieuwe
waarde beschikbaar

Locatus

%

62

70

Nog geen nieuwe
waarde beschikbaar

ECOOM

12

R.2.4.
R.2.5.

R.2.6.

Aandeel snelgroeiende
ondernemingen
Ontluikend & Nieuw
ondernemerschap:
internationale oriëntatie
Aantal exporterende
Vlaamse bedrijven, incl.
KMO's

% ondernemingen

3,52

4

Nog geen nieuwe
waarde beschikbaar

ViA

% respondenten
betrokken bij
starten/managen
bedrijf
ondernemingen

29

30

40

GEM

18.700

18.300

20.000

ViA
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3.2.3. Indicatoren Prioriteit 3
3.2.3.1. Outputindicatoren

ID
O.3.6.
O.3.5.
CO31
O.3.1.
O.3.3.
O.3.4.

Indicator
Aantal weggewerkte knelpunten
Aantal kmo's die concrete acties
ondernemen inzake energie-efficiëntie
Aantal huishoudens met verbeterde
energieverbruikclassificatie
Aantal ondersteunde demonstraties en
pilots die leiden tot kwaliteitsverhoging en
stimulering van EE en HE
Bijkomend tonnage die duurzaam wordt
vervoerd

Meeteenheid
# knelpunten
# kmo’s

Waarde 2015
0
0

Streefwaarde 2023
23
300

Opmerkingen
Nog geen goedgekeurde projecten
Nog geen goedgekeurde projecten

# huishoudens

0

140

Nog geen goedgekeurde projecten

# demonstraties en
pilots

0

32

Nog geen goedgekeurde projecten

Tonnage

0

6.000.000

Nog geen goedgekeurde projecten

Bijkomend aantal personen dat
duurzame wijze wordt vervoerd

# personen

0

40.000

Nog geen goedgekeurde projecten

op

3.2.3.2. Resultaatindicatoren (globale Vlaamse indicatoren en doelstellingen)

ID

Indicator

Meeteenheid

Basiswaarde

R.3.4.

Productie groene warmte

PJ

27,6

Huidige
waarde
23,8

Streefwaarde 2023

Opmerkingen

Bron

33

Vlaanderen heeft enkel een
productiedoelstelling in het
kader van de lastenverdeling
tussen de gewesten en de
federale overheid.

VEA

14

R.3.5.

Aandeel energie uit
hernieuwbare bronnen in
het finaal energiegebruik

GWh (en %)

16.118 (5,7%)

15.261 (5,7%)

25.074

R.3.1.

Geschat jaarlijks volume
broeikasgas-uitstoot
residentiële gebouwen

Ton CO2-eq

13.594.000

9.671.000

9.723.000

R.3.2

Geschat jaarlijkse volume
van broeikasgasuitstoot in
CO2-eq sector vervoer
Geschatte
broeikasgasuitstoot in CO2eq in niet-ETS industrie

Ton CO2-eq

14.426.000

15.100.000

13.369.000

VMP

Ton CO2-eq

4.289.000

3.864.000

4.753.000

VMP

R.3.3.

Vlaanderen heeft enkel een
productiedoelstelling in het
kader van de lastenverdeling
tussen de gewesten en de
federale overheid.
2014 was een uitzonderlijk
zacht jaar met bijhorende
relatief lage
broeikasgasemissies in de
residentiële gebouwen.

VEA

VMP
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3.2.4. Indicatoren Prioriteit 4
3.2.4.1. Outputindicatoren

ID
O.4.1.
CO38
CO39
O.4.3.
O.4.5.

Indicator
Aantal m² waterbeheersmaatregelen
Open ruimte gecreëerd of opgeknapt in
stedelijke gebieden
Publieke of commerciële gebouwen
gebouwd of gerenoveerd in stedelijke
gebieden
Aantal
m²
nieuwe
of
gevaloriseerde/getransformeerde
terreinen
Oppervlakte
gerealiseerde
publieke
ingrepen
en
buurtgerichte
ondernemingsinfrastructuur
in
achtergestelde buurten

Meeteenheid
M²
M²

Waarde 2015
0
0

Streefwaarde 2023
350
22.000

Opmerkingen
Nog geen goedgekeurde projecten
Nog geen goedgekeurde projecten

M²

0

1.300

Nog geen goedgekeurde projecten

M²

0

6.000

Nog geen goedgekeurde projecten

M²

0

1.300

Nog geen goedgekeurde projecten

3.2.4.2. Resultaatindicatoren (globale Vlaamse indicatoren en doelstellingen)

ID

Indicator

Meeteenheid

Basiswaarde

R.4.1.

Tevredenheid
groenvoorzieningen groenindruk van eigen
buurt

%

68,2

Huidige
waarde
67,2

Streefwaarde
2023
70-75%

Opmerkingen

Bron

Wanneer bewoners vinden dat er
voldoende groen is in hun buurt,
wordt dat als een belangrijke
kwaliteit van de woonomgeving
gezien. Voldoende en kwalitatief
groen dat bereikbaar en
toegankelijk is, vervult diverse
functies voor de inwoners: van

Stadsmonitor
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R.4.2.

Ruimteproductiviteit

R.4.3.

Tevredenheid over de
buurt

aantal
werkenden/ha
economisch
bezette bodem
%

109,3

72,6

112-117

72,55

75-80%

ecologische over recreatieve tot
cultuurhistorische, educatieve en
zuiverende functies. Voor deze
indicator werd een gemiddelde
van de scores van Antwerpen en
Gent genomen. In Antwerpen is de
tevredenheid over het groen in de
buurt achteruit gegaan (van 68,6%
naar 65,8%). In Gent is de
tevredenheid ten opzichte van
2011 gestegen (van 67,8% naar
68,6%).
Nog geen nieuwe waarde
beschikbaar
De tevredenheid van inwoners
over hun buurt zegt veel over hoe
zij de kwaliteit van hun directe
woonomgeving zien.
(On)Tevredenheid kan verband
houden met heel diverse factoren
zoals de voorzieningen, het sociaal
contact, het onderhoud, de
overlast, de veiligheid, aanzien van
de buurt, enz. De oorzaken die de
score van deze indicator
beïnvloeden zijn zowel van
economische, sociale, fysiekecologische als van institutionele
aard. Voor deze indicator werd
een gemiddelde van de scores van
Antwerpen en Gent genomen. In
Antwerpen ging de score licht
omhoog (van 70% naar 70,7%). In
Gent ging deze score licht omlaag
(van 75,2% naar 74,4%).

Stadsmonitor

Stadsmonitor
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3.3. Tabel Prestatiekader
Niet van toepassing voor het jaarverslag 2014-2015

3.4. Financiële data per prioritaire as
Prioriteit

Totale
financiële
toewijzing

EFRO-toewijzing

EFRO/totale
financiële
toewijzing

Prioriteit 1
Prioriteit 2
Prioriteit 3
Prioriteit 4
Prioriteit 5
Totaal

173.867.498
87.189.988
113.167.963
42.331.172
13.885.220
430.441.841,00

69.546.999
34.875.995
45.267.185
16.932.469
6.942.610
173.565.258,00

40,1%
20,1%
26%
9,8%
4%
100%

Totale
subsidiabele
kosten
goedgekeurde
projecten
75.545.933
0,00
0,00
0,00
0,00
75.545.933

EFRO-steun
goedgekeurde
projecten

EFRO-steun
goedgekeurde
projecten/EFROtoewijzing

Aantal
goedgekeurde
projecten

25.486.648
0,00
0,00
0,00
0,00
25.486.648

36,65%
0%
0%
0%
0%
16,70%

4
0
0
0
0
4
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4. Samenvatting van de evaluaties
Er werden in 2014 en 2015 nog geen evaluaties uitgevoerd.

5. Kwesties die van invloed zijn op de prestaties van het
programma en de genomen maatregelen
Tijdens de werkjaren 2014 en 2015 werd de voorbereiding en uitvoering van het programma verder
uitgewerkt. Inhoudelijk werd het programma verder vorm gegeven in overleg met de verschillende partners.
De praktische uitvoering werd op punt gesteld. Handleidingen en sjablonen werden aangepast en ter
beschikking gesteld van de projectpromotoren. De oproep- en selectieprocedures voor de GTI’s werden
goedgekeurd ( zie infra ). Ook voor prioriteit 4 ‘Duurzame stedelijke ontwikkeling’ werd de startnota en
selectieprocedure goedgekeurd.
Inhoudelijke voorbereiding Operationeel Programma
De Europese Commissie keurde op 15 december 2014 het ‘Operationeel programma 2014-2020’ voor
Vlaanderen goed, voor een budget van €430 miljoen. Hiervan is €174 miljoen afkomstig van het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).
In 2014 ging de meeste aandacht nog naar de concrete invulling van het Operationeel Programma. Deze
inhoudelijke voorbereiding startte reeds in 2012. Het kabinet van de Vlaamse minister-president stond in
voor de algemene coördinatie van de voorbereidingen van de toekomstige programma-periode. Het EFROprogramma werd voorbereid door een werkgroep, gecoördineerd door het Agentschap Ondernemen, en
verder samengesteld uit vertegenwoordigers van departementen en agentschappen binnen de direct
betrokken beleidsdomeinen: departement Leefmilieu, Natuur en Energie, departement Werkgelegenheid en
Sociale Economie, departement Ruimte Vlaanderen, Wonen en Onroerend Erfgoed, departement Economie,
Wetenschap en Innovatie, departement Landbouw en Visserij, departement Onderwijs, Vlaams Instituut ter
Bevordering van Wetenschap en Technologische Ontwikkeling, Stedenbeleid, Departement internationaal
Vlaanderen en ESF-Agentschap.
Tijdens dit voorbereidingsproces vonden een aantal consultaties en overlegmomenten plaats met
(sub)regionale en stedelijke/lokale autoriteiten, economische en sociale partners, en relevante organisaties
uit het maatschappelijk middenveld rond de inhoudelijke en financiële invulling van het programma. Tevens
werd de mogelijkheid geboden tot publieke participatie (niet-gouvernementele organisaties, private
sector,….), waarbij een draft van het Operationeel Programma – in het kader van de milieubeoordeling – kon
worden geraadpleegd op de website van het Agentschap Ondernemen.
Praktische uitvoering Operationeel Programma
In 2014 werd, door interne werkgroepen, ook reeds gestart met de praktische uitvoering van het programma.
Deze werkzaamheden liepen door in 2015.
Op het vlak van ICT werd de online applicatie bijgewerkt. Zowel de personeelsleden van het
programmasecretariaat als de projectpromotoren werden uitgenodigd om verbeteringen aan te reiken. Zo
is er de mogelijkheid om voortaan tevens de bewijsstukken van de voortgangs- en eindrapporten volledig
digitaal in te dienen. Ook de opvolging van de outputindicatoren kent een nieuwe, verbeterde werkwijze.
De projectpromotoren zullen voortaan via een verplichte bijlage de gerealiseerde waarden moeten
toelichten. De opgegeven waarde moet gevalideerd worden door de EFRO-projectbegeleider. Dit zorgt voor
een grotere betrouwbaarheid en motivering van de programma-indicatoren.
Met betrekking tot de monitoring en evaluatie van het programma werd in 2014 het indicatorenkader
vastgelegd. Er werden indicatorenfiches aangemaakt die aanpasbaar zijn voor extra informatie indien dit
noodzakelijk is en een eerste ontwerp van evaluatieplan werd opgesteld. Dit evaluatieplan zal in de loop
van 2016 worden aangepast aan de opmerkingen van de Europese Commissie.
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Ook inzake subsidiabiliteit zijn er een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van de programmaperiode
2007-2013. Dit zijn vereenvoudigingen voor de projectpromotoren. Zo dienen er minder bewijsstukken te
worden aangeleverd in vergelijking met de vorige programmaperiode (rekeninguittreksels zullen via
steekproef worden opgevraagd) en is er een uniform systeem van kilometervergoeding voor verplaatsingen
met de wagen.
De noodzakelijke handleidingen en sjablonen, met inbegrip van de nieuwigheden, werden opgemaakt en via
de website ter beschikking gesteld van geïnteresseerden. Dit zijn onder meer:
- Hulpdocument Kostendetaillering
- Projectsjabloon EFRO Vlaanderen - Oproep 2015
- Praktische gids subsidiabiliteit
- Praktische gids projectindiening
- Praktische gids rapportindiening
- Praktische gids toegang tot e-loket EFRO
- Praktische gids onderdelen van e-loket EFRO
- Praktische gids Communicatie voor Promotoren
- Tijdsregistraties
- Template de-minimisverklaring
- Template wet op OHO en aanbestedingsplan
-…
Werkwijze GTI’s
Zoals voorzien in het Operationeel Programma, gebeurt het beheer en de uitvoering van de GTI’s door de
Managementautoriteit met betrokkenheid van de subregionale en lokale actoren. Conform de beslissing van
de Vlaamse Regering van 3 april 2015, werd voor elke GTI voorzien in een specifieke stuurgroep. Voor de GTI
Limburg fungeert de Taskforce SALK als stuurgroep.
De invulling van de GTI’s gebeurt via specifieke projectoproepen. Deze oproepen worden geïnitieerd door
de Managementautoriteit in overleg met de betrokken stuurgroep, en worden ter kennis gegeven aan het
Comité van Toezicht. Projectvoorstellen kaderend in een GTI, dienen te beantwoorden aan de specifieke
doelstellingen van het Operationeel Programma en tevens aan de doelstellingen van de specifieke
geïntegreerde strategie, opgezet voor het betrokken gebied (“West Deal”-strategie voor West-Vlaanderen,
“DYNAK “-strategie voor de Kempen, SALK-strategie voor Limburg). In dit verband kunnen bijkomende
oproepspecifieke criteria worden voorzien.
De projectvoorstellen die passen binnen de geïntegreerde strategie, voldoende zijn uitgewerkt en waarvan
de sluitende financiering is gegarandeerd, worden gevalideerd door de betrokken stuurgroep.
De Managementautoriteit neemt de beslissingen tot toekenning van Europese steun aan projecten in het
kader van de GTI’s, volgens de gebruikelijke procedure (eerste screening door programmasecretariaat, advies
door Technische werkgroep, beslissing door MA). De beslissingen worden eveneens teruggekoppeld naar de
betrokken Stuurgroep en ter kennis gegeven aan het Comité van Toezicht.
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Werkwijze prioriteit 4 ‘Duurzame stedelijke ontwikkeling’
Overeenkomstig artikel 7 van Verordening 1301/2013 van 17 december 2013 betreffende het EFRO, zijn de
steden Antwerpen en Gent verantwoordelijk voor de selectie van de projecten, in het kader van de
opgestelde geïntegreerde stedelijke strategie m.b.t. de economische, ecologische, klimatologische,
demografische en sociale uitdagingen.
De projectvoorstellen worden door Gent en Antwerpen beoordeeld volgens een procedure welke een
transparante en objectieve afhandeling en steunverlening moet toelaten en waarbij wordt gebruik gemaakt
van de ontvankelijkheids- en selectiecriteria zoals vervat in het ( algemene ) selectieformulier, goedgekeurd
door het Comité van Toezicht.
Antwerpen en Gent zijn vertegenwoordigd in de Stuurgroep “Duurzame grootstedelijke ontwikkeling”.
Projectvoorstellen welke kaderen binnen de betrokken geïntegreerde strategie, voldoende zijn uitgewerkt
en waarvan de sluitende financiering is gegarandeerd, kunnen worden geselecteerd in het kader van de
Stuurgroep.
Alle projecten welke in het kader van de prioritaire as 4 van het OP EFRO Vlaanderen 2014 – 2020 een
beroep doen op EFRO-financiering moeten tevens inpasbaar zijn in één van de 3 specifieke doelstellingen
en bijdragen tot de hieraan verbonden indicatoren.
Vóór definitieve goedkeuring behoudt de Managementautoriteit zich het recht voor te controleren of :
- de selectieprocedure en –criteria correct werden toegepast;
- de geselecteerde projecten aansluiten bij de doelstellingen van het OP (prioritaire as 4);
- de geselecteerde projecten beantwoorden aan alle van toepassing zijnde regelgeving (overheidsopdrachten,
staatssteun,….).
Algemene stand van zaken prestaties programma 2015
Sinds de tweede helft van 2015 werden verschillende oproepen gelanceerd. Binnen prioriteit 1 werden reeds
projecten goedgekeurd in het kader van de GTI Limburg. In prioriteit 2 werd de oproep ‘Bevorderen van een
ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen’ gelanceerd en afgesloten. De
selectieprocedure liep in het najaar van 2015. De effectieve goedkeuring van projecten vond plaats in januari
2016.
Prioriteiten 1 en 2 konden snel starten aangezien deze prioriteiten ook in de vorige programmaperiode aan
bod kwamen. Prioriteit 3 is een ‘nieuwe’ prioriteit op inhoudelijk vlak. De opmaak van oproepen vergde
meer coördinatie. Dit verklaart waarom er eind 2015 nog geen afgesloten oproepen en goedgekeurde
projecten waren. In de loop van 2016 lopen de eerste oproepen af en zullen er projecten kunnen worden
goedgekeurd. Binnen prioriteit 4 werd de nieuwe selectieprocedure en werkwijze in 2015 op punt gesteld en
goedgekeurd. In 2016 zal gestart worden met een permanente oproep.
Deze programmaperiode werden ook de GTI’s geïntroduceerd. Dit nieuwe instrument vergt sterke
communicatie en coördinatie tussen de betrokken autoriteiten. Ook hier werden in 2015 de nodige
procedures goedgekeurd.

6. Verslag inzake de uitvoering van financieringsinstrumenten
Niet van toepassing voor het EFRO-Vlaanderen 2014-2020 programma.
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7. Maatregelen die zijn genomen om te voldoen aan de exantevoorwaarden
Het Operationeel Programma voldeed bij indiening aan alle ex-antevoorwaarden. Er waren geen
bijkomende acties vereist.

8. Vorderingen bij de voorbereiding en uitvoering van grote
projecten en gezamenlijke actieplannen
Niet van toepassing voor het EFRO-Vlaanderen 2014-2020 programma.
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