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JAARVERSLAG 2017

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: 2017
Datum goedkeuring van het jaarverslag door het Comité
van Toezicht: 25/05/2018
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2. Overzicht van de uitvoering van het operationele programma
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 innovatie- en 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.
Comité van Toezicht
Het Comité van Toezicht kwam op 21 maart 2017 bij elkaar. Op deze vergadering kwamen volgende punten
aan bod:

•

De verschillende tabellen inzake de voortgang van het programma werden overlopen. Reeds 55%
van de middelen was op dat moment toegewezen.

•

Het eindverslag van het programma 2007-2013 werd toegelicht en goedgekeurd.

•

Het voorstel tot programmawijziging werd toegelicht.

•

Het Communicatiejaarplan 2017 werd voorgesteld. Hierin werd een overzicht gegeven van de in 2016
gevoerde activiteiten (nieuwsbrieven, persartikels, projectenlijst, …) en worden de activiteiten die
gepland staan in 2017 voorgesteld.

Op 21 juni 2017 werd een schriftelijke ronde van het Comité van Toezicht georganiseerd. Volgende punten
kwamen aan bod:
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•

De tabellen inzake voortgang van het programma werden overlopen. Reeds 60% van de middelen
was op dat moment toegewezen.

•

Het jaarverslag 2016 werd voorgesteld en goedgekeurd.

Oproepen 2017

De goedgekeurde oproep- en selectieprocedure voorziet oproepen per prioriteit en specifieke doelstelling.
Enkel voor prioriteit 4 – Stedelijke ontwikkeling wordt gewerkt met doorlopende oproepen. Tevens worden
afzonderlijke oproepen per GTI voorzien.
Sinds de start van het programma werden reeds 50 oproepen gelanceerd (14 in prioriteit 1, 19 in prioriteit 2,
13 in prioriteit 3, 3 in prioriteit 4 en 1 in prioriteit 5). In 2017 stonden 12 projectoproepen open ter indiening
(in sommige gevallen liepen deze oproepen door in 2018):
Prioriteit 1: Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
•
•
•

Ondersteunen verspreiding van technologieën met oog op kennisvalorisatie/vermarkting –
Clusterbeleid - Generiek (looptijd: 21/04/2017 – 28/09/2017)
Innovaties in de ouderenzorg - GTI Limburg (looptijd: 14/07/2017 – 16/11/2017)
Innovaties in de zorg – GTI Limburg (looptijd: 5/12/2017 – 15/02/2018)

Prioriteit 2: Versterken van het concurrentievermogen van KMO's
•
•
•

Concurrentievermogen kmo’s: Internationaliseren en verankeren van bedrijven - Generiek (looptijd:
7/12/2017 – 22/03/2018)
Bevorderen van een ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen - GTIGTIKempen (looptijd: 25/09/2017 – 20/11/2017)
Kennis over en implementatie van innovatieve bedrijfsmodellen bij kmo’s verbeteren - GTIGTI-Kempen
(looptijd: 25/09/2017 – 20/11/2017)

Prioriteit 3: Bevorderen van overgang naar koolstofarme economie
•
•
•

Sociale huisvesting – doorgedreven energetische renovaties – Generiek (looptijd: 25/07/2016 –
28/02/2017)
Duurzame stedelijke mobiliteit kaderend in klimaatplan - Fietssnelwegen - Generiek (looptijd:
8/11/2016 - 31/01/2017)
Stijgend gebruik groene warmte en een toename van de productie van hernieuwbare energie - GTI
Kempen (looptijd: 25/09/2017 – 20/11/2017)

Prioriteit 4: Stedelijke ontwikkeling
•
•

•

Bevorderen van groen, groen-blauwe infrastructuur en klimaatadaptatieve ruimte – Generiek
(looptijd: 10/03/2016 – 20/12/2018)
Stijging van de ruimteproductiviteit door het bevorderen van multi- functionaliteit en valorisatie,
transformatie van verlaten of on(der)benutte (bedrijven)terreinen en leegstaande gebouwen –
Generiek (looptijd: 10/03/2016 – 20/12/2018 )
Verhogen van de stedelijke vitaliteit in achtergestelde buurten, door het ondersteunen van
kleinschalige stedelijke projecten op buurt – en wijkniveau die een economische hefboom
betekenen – Generiek (looptijd: 10/03/2016 – 20/12/2018)
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Wijziging Operationeel Programma 2017
Op 12 juli 2017 heeft Vlaanderen via het systeem voor elektronische gegevensuitwisseling van de Commissie
een verzoek tot wijziging van het operationeel programma ingediend. Het voorstel tot deze wijziging werd
reeds goedgekeurd door het Comité van Toezicht op 21 maart 2017. De wijziging omvatte voornamelijk een
wijziging van de middelen per prioriteitsas, een wijziging van relevante output- en resultaatsindicatoren en
een correctie van de financiële mijlpalen voor 2018. De wijziging omvatte een budgettaire verschuiving van
8,2 miljoen euro van prioriteit 3 naar prioriteit 1 en van 5 miljoen euro van prioriteit 2 naar prioriteit 1.
Daarnaast omvatte de wijziging tevens de toevoeging van een aanvullend bedrag van 2.026.840 euro aan
prioriteit 1. Dit verzoek tot wijziging werd op 12 oktober 2017 door de Commissie goedgekeurd.
Stand van zaken programma 20142014-2020
Er werden tot en met 2017 146 projecten goedgekeurd. Deze projecten vertegenwoordigen een totale
investering van 349.098.587,61 euro. De goedgekeurde EFRO-steun voor deze projecten bedraagt
127.705.790,28 euro. Hiermee werd reeds 72,73% van het beschikbare budget vastgelegd. Het programma kent,
inzake selectie van projecten, een vlotte voortgang.
Tot en met 2017 werd er 14.581.427,55 euro betaald aan de begunstigden.
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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,

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

technologische

- Lopende oproepen in 2017: 3

ontwikkeling en innovatie

- Ingediende projecten in 2017: 19
- Goedgekeurde projecten in 2017: 10
- Goedgekeurde EFRO-steun in 2017: 15.504.842,00 euro
Bij een aantal dossiers nam de goedkeuringsprocedure wat meer tijd in beslag. Dit was voornamelijk te
wijten aan de complexiteit inzake staatssteunregels. Voor meer info: zie punt 5 vanaf pagina 30.

2

Versterken van het
concurrentievermogen van

- Lopende oproepen in 2017: 3

KMO's

- Ingediende projecten in 2017: 5
- Goedgekeurde projecten in 2017: 2
- Goedgekeurde EFRO-steun in 2017: 1.105.948,68 euro

3

Bevorderen van overgang
naar koolstofarme

- Lopende oproepen in 2017: 3

7

economie

- Ingediende projecten in 2017: 32
- Goedgekeurde projecten in 2017: 19
- Goedgekeurde EFRO-steun in 2017: 15.151.417,00 euro.
De oproep rond sociale huisvesting was zeer populair. Er werden 18 projecten ingediend. 9 projecten werden
weerhouden. De 9 andere projecten waren kwalitatief niet goed genoeg en konden conform de
selectieprocedure niet worden goedgekeurd. Het budget van de oproep werd volledig toegekend aan de 9
goedgekeurde projecten.
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Bevorderen van duurzame
grootstedelijke

- Lopende oproepen in 2017: 3

ontwikkeling

- Ingediende projecten in 2017: 5
- Goedgekeurde projecten in 2017: 3
- Goedgekeurde EFRO-steun in 2017: 1.871.899,00 euro.
De gelanceerde oproepen staan open voor projectindiening tot en met eind 2018.
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' werd in de eerste helft van 2016
uitgevoerd. Volgende 9 projecten werden ingediend en goedgekeurd:
-

Technische bijstand grootstedelijk contactpunt Gent
Technische bijstand grootstedelijk contactpunt Antwerpen
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-

Technische bijstand contactpunt Vlaams-Brabant
Technische bijstand contactpunt West-Vlaanderen
Technische bijstand contactpunt provincie Antwerpen
Technische bijstand contactpunt Oost-Vlaanderen
Technische bijstand contactpunt Limburg
Technische bijstand programmasecretariaat Brussel
Technische bijstand programmasecretariaat Brussel - personeel

- Goedgekeurde EFRO-steun: 6.942.600,00 euro.
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3.2. Indicatoren
3.2.1. Indicatoren Prioriteit 1

3.2.1.1. Outputindicatoren
Alle waarden zijn steeds cumulatief. Achtereenvolgens worden weergegeven:
de totale streefwaarde van alle definitief goedgekeurde projecten;
de totale gerealiseerde waarde van alle lopende/afgesloten projecten;
de vooropgestelde streefwaarde van het operationeel programma.
ID

Indicator

Meeteenheid

Streefwaarde
goedgekeurde
projecten

Gerealiseerde
waarde
goedgekeurde
projecten

Streefwaarde
operationeel
programma 2023

Opmerkingen

CO26

Aantal bedrijven dat samenwerkt
met
ondersteunende
kennisinstellingen ter bevordering
van co-creatie en de valorisatie van
O&O resultaten

Ondernemingen

324

22

320

18 projecten dragen bij tot deze
indicator. O.a. volgende projecten
hebben een grote bijdrage:
•
•
•
•
•
•
•

Sectorinnovatie
schakelfunctie
Anicells
Greenville Lab2Fab
Innovatie-Maat
C3PO
Circularity in & with new
materials
IMPACT

We verwachten dat de streefwaarde
nog sterk zal toenemen aangezien
10

alle projecten van de call
Clusterbeleid eind 2017 in de fase
van technisch nazicht zaten,
waardoor de cijfers nog niet
definitief kunnen worden
meegeteld.
Verklaring lage gerapporteerde
waarden: Binnen prioriteit 1 worden
heel wat investeringsprojecten
uitgevoerd. De werkingscomponent
valt meestal achteraan de
projectperiode. Projecten
rapporteren op deze indicatoren
voornamelijk op het einde van de
projectperiode.
O.1.2.

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

# producten en
diensten

201

32

96

17 projecten dragen bij tot deze
indicator.
O.a. volgende projecten hebben een
grote bijdrage:
•
•
•
•

•

C3PO
Toegepaste Technologische
Innovatie
Janssen Incubatie Model
Machinebouw
en
Mechatronica
centrum
West-Vlaanderen
IMPACT
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Verwachting streefwaarden: idem
indicator CO26
Verklaring lage gerapporteerde
waarden: idem CO26
CO28

Aantal ondernemingen dat wordt
ondersteund bij de introductie van
nieuwe producten (nieuw op de
markt) door kennisvalorisatie en
vermarkting

Ondernemingen

191

149

315

17 projecten dragen bij tot deze
indicator.
O.a. volgende projecten hebben een
grote bijdrage:
•
•
•
•
•

LED 2016
Versterken
Limburgse
bedrijven door innovatie
Innovatie-Maat
Janssen Incubatie Model
Crop on top

Verwachting streefwaarden: idem
indicator CO26
Verklaring lage gerapporteerde
waarden: idem CO26
CO29

Aantal ondernemingen dat wordt
ondersteund bij de introductie van
nieuwe producten (nieuw voor de
onderneming) door kennisvalorisatie
en vermarkting

Ondernemingen

262

189

420

Idem indicator CO28
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O.1.5.

Aantal
begeleidingen
van
ondernemingen om de valorisatie
van
onderzoeksresultaten
te
bevorderen

# begeleidingen

302

116

525

Idem indicator CO28

3.2.1.2. Resultaatindicatoren (globale Vlaamse indicatoren en doelstellingen)

Voor sommige indicatoren zijn nog geen nieuwe waarden beschikbaar. Dit door de tijdskloof tussen het moment van meting en het beschikbaar zijn (cfr: bron) van
deze waarden. De waarden van de resultaatindicatoren dienen tevens voorzichtig te worden geïnterpreteerd. Het gaat in alle gevallen over een momentopname en
betreft (in)schattingen van respondenten op enquêtevragen. Het is alleszins aan te raden de evoluties over een ruimer tijdskader te bekijken. De bijdrage van het
operationeel programma aan deze ruime Vlaamse doelstellingen zal aan bod komen tijdens de impactevaluaties.
ID

Indicator

Meeteenheid

Basiswaarde

Huidige
waarde

Streefwaarde 2023

Opmerkingen

Bron

R.1.1.

Totaal aantal kmo’s met
product-, proces-,
marketing- of
organisatorische innovatie

%

62

70

70

Nieuwe waarde in CIS
2017 pas in zomer 2018
beschikbaar

ECOOM

R.1.2.

Aandeel van de omzet
gerealiseerd door nieuwe
of verbeterde producten of
diensten

%

8

7

10

Waarde beschikbaar uit
Meting 2016 Pact 2020

ECOOM
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3.2.2. Indicatoren Prioriteit 2

3.2.2.1. Outputindicatoren
Alle waarden zijn steeds cumulatief. Achtereenvolgens worden weergegeven:
de totale streefwaarde van alle definitief goedgekeurde projecten;
de totale gerealiseerde waarde van alle lopende/afgesloten projecten;
de vooropgestelde streefwaarde van het operationeel programma.
ID

Indicator

Meeteenheid

Streefwaarde
goedgekeurde
projecten

Gerealiseerde
waarde
goedgekeurde
projecten

Streefwaarde
operationeel
programma 2023

Opmerkingen

CO01

Aantal ondernemingen dat steun
ontvangt

Ondernemingen

1580

1177

1850

Deze indicator is de som van volgende
indicatoren:
•

•

Aantal ondernemingen die
steun
ontvangen
ter
bevordering
van
intrapreneurship en nieuwe
vormen van ondernemerschap.
Aantal ondernemingen die
steun
ontvangen
ter
verbetering van de kennis over
en
implementatie
van
innovatieve bedrijfsmodellen.

In totaal dragen 36 projecten bij tot
deze indicator. O.a. volgende projecten
hebben een grote bijdrage:
•
•

TakeOffAntwerp Alliance
Leuvens ecosysteem
14

•
•
•
•
•
•
•

Ondernemend Aalst
Professionaliseringsloket
CREMABI
Ministry of Makers
Xenia,
Online
horeca
dienstenplatform
VAKlab
Gentrepreneur

Vrij snelle realisatie gerapporteerde
waarden: voornamelijk
werkingsprojecten met korte
opstartperiode.

O.2.3.

Aantal
betrokken
overheden

lokale

# gemeenten en
provincies

188

200

236

Er weden reeds 200 lokale overheden
betrokken. 32 projecten dragen bij tot
deze indicator. Dit zijn voornamelijk
projecten uit de generieke oproep
‘Bevorderen
van
een
ondernemingsvriendelijk klimaat bij
lokale en provinciale besturen’ uit 2015.
De meeste projecten hebben betrekking
op 1 lokaal bestuur. Een aantal
projecten gaan breder en betrekken een
groot aantal lokale besturen:
•
•
•

De bedrijvige kern
KWAZ
Digitale
aanvraag
horecavergunningen

15

O.2.4.

Aantal realisaties met betrekking
tot een verbeterde dienstverlening
door een lokale overheid

# realisaties

230

195

300

32 projecten dragen bij tot deze
indicator. Dit zijn voornamelijk
projecten uit de generieke oproep
‘Bevorderen
van
een
ondernemingsvriendelijk klimaat bij
lokale en provinciale besturen’ uit 2015.
Aangezien een lokaal bestuur meerdere
realisaties per project kan uitvoeren ligt
deze indicator hoger dan O.2.3.

O.2.9.

Aantal bereikte ondernemingen
met internationale oriëntatie

Ondernemingen

344

176

195

11 projecten dragen bij tot deze
indicator. Uit Prioriteit 1 draagt o.a. ook
het project “Janssen Incubatie Model”
hiertoe bij gezien de internationale
scope van de betrokken bedrijven. Uit
prioriteit 2 dragen o.a. volgende
projecten bij:
•
•

•
•
•

Locate in Limburg
Bevordering
internationalisatie Limburgse
bedrijven
Vlaanderen versnelt
Internationalisering Medtech
Biotech RegMed
Digitale
versnelling
en
ontginning van Limburgse
startup communities

3.2.2.2. Resultaatindicatoren (globale Vlaamse indicatoren en doelstellingen)

Voor sommige indicatoren zijn nog geen nieuwe waarden beschikbaar. Dit door de tijdskloof tussen het moment van meting en het beschikbaar zijn (cfr: bron) van
deze waarden. De waarden van de resultaatindicatoren dienen tevens voorzichtig te worden geïnterpreteerd. Het gaat in alle gevallen over een momentopname en
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betreft (in)schattingen van respondenten op enquêtevragen. Het is alleszins aan te raden de evoluties over een ruimer tijdskader te bekijken. De bijdrage van het
Operationeel Programma aan deze ruime Vlaamse doelstellingen zal aan bod komen tijdens de impactevaluaties.
ID

Indicator

Meeteenheid

Basiswaarde

Huidige
waarde

Streefwaarde 2023

Opmerkingen
Opmerkingen

Bron

R.2.1.

Entrepreneurial Employee
Activity (EEA)

% van
ondernemende
werknemers t.o.v.
totale bevolking

8,6%

4,01%

12%

Nog geen GEM rapport
2015 beschikbaar

GEM

R.2.2.

Verbetering van de
dienstverlening van lokale
overheden ten overstaan
van bedrijven en
organisaties

Schaal 1-10

6,2

9

Nog geen nieuwe
waarde beschikbaar.
Vervolgmeting werd in
2017 uitgevoerd.

SVR

R.2.3.

Verkooppunten in centrale
winkelgebieden in
Vlaanderen

# verkooppunten

39.599

40.000

Nog geen nieuwe
waarde beschikbaar

Locatus

R.1.1.

Totaal aantal kmo’s met
product-, proces-,
marketing- of
organisatorische innovatie

%

62

70

70

Nieuwe waarde in CIS
2017 pas in zomer 2018
beschikbaar

ECOOM

R.2.4.

Aandeel snelgroeiende
ondernemingen

% ondernemingen

3,52

2,7

4

Waarde beschikbaar uit
meting in 2016.
Gepubliceerd in VRIND
2017.

ViA
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R.2.5.

Ontluikend & Nieuw
ondernemerschap:
internationale oriëntatie

% respondenten
betrokken bij
starten/managen
bedrijf

29

30

40

Nog geen GEM rapport
2015 beschikbaar

GEM

R.2.6.

Aantal exporterende
Vlaamse bedrijven, incl.
KMO's

ondernemingen

18.700

18.160

20.000

Waarde heeft
betrekking op meting in
2016. Gepubliceerd in
VRIND 2017

ViA
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3.2.3. Indicatoren Prioriteit 3

3.2.3.1. Outputindicatoren

Alle waarden zijn steeds cumulatief. Achtereenvolgens worden weergegeven:
de totale streefwaarde van alle definitief goedgekeurde projecten;
de totale gerealiseerde waarde van alle lopende/afgesloten projecten;
de vooropgestelde streefwaarde van het operationeel programma.

ID

Indicator

Meeteenheid

Streefwaarde
goedgekeurde
projecten

Gerealiseerde
waarde
goedgekeurde
projecten

Streefwaarde
operationeel
programma 2023

Opmerkingen

O.3.6.

Aantal weggewerkte knelpunten

# knelpunten

5

0

10

Volgende 3 projecten dragen bij tot
deze indicator:
Naar
een
duurzame
energievoorziening in steden
• Crop on top
• Janssen G3 – Green Goes
Geothermal
5 projecten dragen bij tot deze
indicator:
•

O.3.5.

Aantal kmo's die concrete acties
ondernemen
inzake
energieefficiëntie

# kmo’s

201

8

267

•
•
•
•

LED2016
Energieke bedrijven
EE in kmo’s
ZOVER

19

ENEFPRO
–
energieefficiëntie bij processing
bedrijven
Volgende 4 projecten dragen bij tot
deze indicator:
•

CO31

Aantal huishoudens met verbeterde
energieverbruiksclassificatie

# huishoudens

189

0

200

•
•
•
•

Borgerhout XL
Renovatie Kielparktoren 1
IWT Proeftuinproject Dessel
– Acaciastraat 27, 29, 31 en 33
Rozendreef 167 Aalst

Eind 2017 bevonden zich nog 4
projecten in het Technisch nazicht.
De waarden van deze projecten
zullen in latere jaarrapporten
worden meegenomen.
O.3.1.

O.3.3.

Aantal ondersteunde demonstraties
en
pilots
die
leiden
tot
kwaliteitsverhoging en stimulering
van EE en HE

# demonstraties
en pilots

Bijkomende tonnage die duurzaam
wordt vervoerd

Tonnage

9

0

10

2 Projecten dragen bij tot deze
indicator. Vanuit prioriteit 1: ORSI
Vanuit prioriteit
Academy

3.200

0

3.000.000

3:

Construction

Momenteel draagt 1 project bij tot
deze indicator:
•

Autonoom
Westhoek

varen

in

de

Op 14 september liep de oproep
onder prioritaire as 3,
investeringsprioriteit 4 af binnen de
GTI West-Vlaanderen. 1 Project
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diende hierop in. Afhankelijk van het
resultaat van de beoordeling zal ook
dit project later bijdragen aan de
indicator. Gedurende de
programmaperiode werd de nadruk
binnen deze investeringsprioriteit
voornamelijk gelegd op het
duurzaam vervoeren van personen
via de fietssnelwegen. Hierdoor is de
bijdrage aan de indicator
"bijkomend tonnage die duurzaam
wordt vervoerd" beperkt. Op dit
moment is er nog +/- 3 miljoen euro
beschikbaar binnen prioriteit 3.
Eventueel kunnen nog oproepen
worden gelanceerd waarvan de
projecten zullen bijdragen aan deze
indicator.
O.3.4.

Bijkomend aantal personen dat op
duurzame wijze wordt vervoerd

# personen

25.722

0

40.000

21 projecten uit prioriteit 3 dragen bij
tot aan indicator. Dit gaat om
projecten die werden goedgekeurd
binnen de oproep “Duurzame
stedelijke mobiliteit kaderend in
gemeentelijk/stedelijk klimaatplan –
Fietssnelwegen”.

3.2.3.2. Resultaatindicatoren (globale Vlaamse indicatoren en doelstellingen)
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Voor sommige indicatoren zijn nog geen nieuwe waarden beschikbaar, dit door het tijdsverschil tussen het moment van meting en het beschikbaar zijn (cfr: bron)
van deze waarden. De waarden van de resultaatindicatoren dienen tevens voorzichtig te worden geïnterpreteerd. Het gaat in alle gevallen over een momentopname
en betreft (in)schattingen van respondenten op enquêtevragen. Het is alleszins aan te raden de evoluties over een ruimer tijdskader te bekijken. De bijdrage van het
Operationeel Programma aan deze ruime Vlaamse doelstellingen zal aan bod komen tijdens de impactevaluaties.
ID

Indicator

Meeteenheid

Basiswaarde

Huidige
waarde

Streefwaarde 2023

Opmerkingen

Bron

R.3.4.

Productie groene warmte

PJ

27,6

28,1

33

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

VEA

R.3.5.

Aandeel energie uit
hernieuwbare bronnen in
het finaal energiegebruik

GWh (en %)

16.118 (5,7%)

17.905 (6,4%)

25.074

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

VEA

R.3.1.

Geschat jaarlijks volume
broeikasgas-uitstoot
residentiële gebouwen

Ton CO2-eq

13.594.000

10.575.000

9.723.000

Nieuwe waarde: meting 2016.

VMP

R.3.2

Geschat jaarlijkse volume
van broeikasgasuitstoot in
CO2-eq sector vervoer

Ton CO2-eq

14.426.000

16.300.000

13.369.000

Nieuwe waarde: meting 2016

VMP

R.3.3.

Geschatte
broeikasgasuitstoot in CO2eq in niet-ETS industrie

Ton CO2-eq

4.289.000

7.000.000

4.753.000

VMP
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3.2.4. Indicatoren Prioriteit 4

3.2.4.1. Outputindicatoren

Een aantal streefwaarden van indicatoren binnen prioriteit 4 zijn initieel te laag ingeschat. Dit gezien de verscheidenheid van projecten die mogelijk zijn binnen
deze prioriteit. De reeds goedgekeurde projecten hebben betrekking op grote oppervlakten waardoor sommige huidige streefwaarden ruim overtroffen worden.
Alle waarden zijn steeds cumulatief. Achtereenvolgens worden weergegeven:
de totale streefwaarde van alle definitief goedgekeurde projecten;
de totale gerealiseerde waarde van alle lopende/afgesloten projecten;
de vooropgestelde streefwaarde van het operationeel programma.

ID

Indicator

Meeteenheid

Streefwaarde
goedgekeurde
projecten

Gerealiseerde
waarde
goedgekeurde
projecten

Streefwaarde
operationeel
programma 2023

Opmerkingen

O.4.1.

Aantal m² waterbeheersmaatregelen

M²

2.421

0

350

1 project
indicator:
•

draagt

bij

tot deze

Park Groot Schijn

De huidige streefwaarden voor
2023 kwamen tot stand op basis
van ervaring van EFRO-projecten
uit het programma 2007-2013 en
soortgelijke stadsprojecten (geen
EFRO). Uit deze berekeningen werd
de prijs per vierkante meter
bepaald. Voor O.4.1. werd deze
gemiddelde prijs vastgelegd op
5.300 euro per m². Voor de
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projecten in de huidige
programmaperiode blijkt de
kostprijs per m² veel lager uit te
vallen. Het project dat hier aan
bijdraagt (Park Groot Schijn) heeft
via een aantal “goedkopere”
maatregelen (bvb. verwijderen
verharding, aanleggen van poelen,
…) een hoog aantal m²
waterbeheersmaatregelen.
Dit geldt tevens voor indicator
CO38. Hier werd deze gemiddelde
prijs vastgelegd op 125 euro per m².
Door de omvang van Park Groot
Schijn werd de streefwaarde van
deze indicator meteen ruimschoots
overtroffen.
CO38

Open ruimte gecreëerd of opgeknapt in
stedelijke gebieden

M²

55.000

0

22.000

Idem indicator O.4.1.

CO39

Publieke of commerciële gebouwen
gebouwd of gerenoveerd in stedelijke
gebieden

M²

2.564

60

1.300

2 projecten dragen bij tot deze
indicator:
Spoor Oost
Renovatie & reconversie
van het Wintercircus
De huidige streefwaarden voor
2023 kwamen tot stand op basis
van ervaring van EFRO-projecten
uit het programma 2007-2013 en
soortgelijke stadsprojecten (geen
EFRO). Uit deze berekeningen werd
•
•
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de prijs per vierkante meter
bepaald.
Voor CO39 werd deze gemiddelde
prijs vastgelegd op 1.400 euro per
m². Voor de projecten in de huidige
programmaperiode blijkt de
kostprijs per m² veel lager uit te
vallen. Hierdoor zijn de
aangenomen streefwaarden te laag
ingeschat. Projecten als Spoor Oost
(Antwerpen) en renovatie
Wintercircus (Gent) hebben een
grote omvang in m². Dit leidt tot
een ruime overtreffing van de
oorspronkelijke streefwaarden.
O.4.3.

Aantal
m²
nieuwe
gevaloriseerde/getransformeerde
terreinen

of

M²

33.300

20.300

6.000

2 projecten dragen bij tot deze
indicator:
•
•

Spoor Oost
Kievit II Zuid

Voor O.4.3. werd deze gemiddelde
prijs vastgelegd op 275 euro per m².
Voor de projecten in de huidige
programmaperiode blijkt de
kostprijs per m² veel lager uit te
vallen. Hierdoor zijn de
aangenomen streefwaarden te laag
ingeschat. Projecten als Spoor Oost
(Antwerpen) en Kievit II Zuid
(Antwerpen) hebben een grote
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omvang in m². Dit leidt tot een
ruime overtreffing van de
oorspronkelijke streefwaarden.
O.4.5.

Oppervlakte gerealiseerde publieke
ingrepen
en
buurtgerichte
ondernemingsinfrastructuur
in
achtergestelde buurten

M²

2.849

593

1.300

3 projecten dragen bij tot deze
indicator:
•
•

•

Circuskerk Malem
Renovatie van de Maria
Gorettikerk
tot
multifunctionele ruimte
De Kazematten

Voor O.4.5. werd deze gemiddelde
prijs vastgelegd op 1.400 euro per
m². Voor de projecten in de huidige
programmaperiode blijkt de
kostprijs per m² veel lager uit te
vallen. Hierdoor zijn de
aangenomen streefwaarden te laag
ingeschat. Projecten als Circuskerk
Malem, Maria Gorettikerk en de
Kazematten (Gent) hebben een
grote omvang in m². Dit leidt tot
een ruime overtreffing van de
oorspronkelijke streefwaarden.

3.2.4.2. Resultaatindicatoren (globale Vlaamse indicatoren en doelstellingen)

Voor sommige indicatoren zijn nog geen nieuwe waarden beschikbaar. Dit door de tijdskloof tussen het moment van meting en het beschikbaar zijn (cfr: bron) van
deze waarden. De waarden van de resultaatindicatoren dienen tevens voorzichtig te worden geïnterpreteerd. Het gaat in alle gevallen over een momentopname en
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betreft (in)schattingen van respondenten op enquêtevragen. Het is alleszins aan te raden de evoluties over een ruimer tijdskader te bekijken. De bijdrage van het
Operationeel Programma aan deze ruime Vlaamse doelstellingen zal aan bod komen tijdens de impactevaluaties.
ID

Indicator

Meeteenheid

Basiswaarde

Huidige
waarde

Streefwaarde
2023

Opmerkingen

Bron

R.4.1.

Tevredenheid
groenvoorzieningen groenindruk van eigen
buurt

%

68,2

70,5

70-75%

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
ecologische over recreatieve tot
cultuurhistorische, educatieve en
zuiverende functies. Voor deze
indicator werd een gemiddelde
van de scores van Antwerpen en
Gent genomen.

Stadsmonitor

Zowel in Gent (72% tevreden) als
in Antwerpen (69% tevreden) is de
tevredenheid over het groen in de
buurt vooruit gegaan.
R.4.2.

Ruimteproductiviteit

aantal
werkenden/ha
economisch
bezette bodem

109,3

R.4.3.

Tevredenheid over de
buurt

%

72,6

74,5

112-117

Nog geen nieuwe waarde
beschikbaar

Stadsmonitor

75-80%

De tevredenheid van inwoners
over hun buurt zegt veel over hoe
zij de kwaliteit van hun directe

Stadsmonitor
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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
beide steden ging deze score
omhoog (Gent: van 74% naar 77%,
Antwerpen: van 71% naar 72%).
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3.3. Tabel Prestatiekader
Prioriteit

Type indicator

Indicator

Meeteenheid

Mijlpaal 2018

Streefdoel
2023

Waarde 2017

Opmerkingen

1

Financieel

Bedrag van gecertificeerde
uitgaven van begunstigden in
het boekhoudsysteem van de CA

euro

32.916.572

211.998.910

20.989.167

Geen problemen
verwacht om eind
2018 de mijlpaal te
halen.

1

Output

Aantal begeleidingen van
ondernemingen om de
valorisatie van
onderzoeksresultaten te
bevorderen

# begeleidingen

78

525

116

Mijlpaal reeds
behaald.

2

Financieel

Bedrag van gecertificeerde
uitgaven van begunstigden in
het boekhoudsysteem van de CA

euro

11.569.049

74.689.988

6.844.571

Geen problemen
verwacht om eind
2018 de mijlpaal te
halen.

2

Output

Productieve investering: Aantal
ondernemingen dat nietfinanciële steun ontvangt

#
ondernemingen

278

1.850

1.177

Mijlpaal reeds
behaald.

3

Financieel

Bedrag van gecertificeerde
uitgaven van begunstigden in
het boekhoudsysteem van de CA

euro

14.354.100

92.603.650

1.183.050

Lage waarde als
gevolg van tragere
opstart prioriteit +
veelal grote
investeringsprojecten
.

30

3

Output

Energie-efficiëntie: Aantal
huishoudens met verbeterde
energieverbruik classificatie

# huishoudens

30

200

0

Verwachting: deze
mijlpaal zal eind 2018
worden gehaald.

3

Output

Aantal ondersteunde
demonstraties en pilots die
leiden tot kwaliteitsverhoging en
stimulering van EE en HE

# demonstraties
en pilots

2

10

0

Verwachting: deze
mijlpaal zal eind 2018
worden gehaald.

3

Output

Aantal weggewerkte knelpunten

# knelpunten

2

10

0

Verwachting: deze
mijlpaal zal eind 2018
worden gehaald.

4

Financieel

Bedrag van gecertificeerde
uitgaven van begunstigden in
het boekhoudsysteem van de CA

euro

6.538.199

42.331.173

1.268.672

Lage waarde als
gevolg van tragere
opstart prioriteit +
veelal grote
investeringsprojecten

4

Output

Stedelijke ontwikkeling: Open
ruimte gecreëerd of opgeknapt
in stedelijke gebieden

M

3.300

22.000

0

De twee fases van
project "Park Groot
Schijn" te Antwerpen
zullen eind 2018 zijn
afgerond. Beide fases
zijn goed voor 40.000
m².

4

Output

Aantal m² nieuwe of
gevaloriseerde/getransformeerd
e terreinen

M

900

6000

20.300

Mijlpaal reeds
behaald.

4

Output

Oppervlakte gerealiseerde
publieke ingrepen en
buurtgerichte

M

195

1.300

593

Mijlpaal reeds
behaald.
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ondernemingsinfrastructuur in
achtergestelde buurten

3.4. Financiële data per prioritaire as
Prioriteit

Totale
financiële
toewijzing
toewijzing

EFROEFRO-toewijzing

EFRO/totale
financiële
toewijzing

Totale
subsidiabele
kosten
goedgekeurde
projecten

EFROEFRO-steun
goedgekeurde
projecten

EFROEFRO-steun
goedgekeurde
projecten/EFROprojecten/EFROtoewijzing

Aantal
goedgekeurde
projecten

Prioriteit 1

211.998.911

84.799.565

48,29%

198.712.869

69.643.202

82,13%
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Prioriteit 2

74.689.988

29.875.995

17,01%

37.570.854

14.641.504

49,01%

55

Prioriteit 3

92.603.650

37.041.460

21,10%

77.396.551

28.025.532

75,66%

39

Prioriteit 4

42.331.172

16.932.469

9,64%

21.533.114

8.452.953

49,92%

8

Prioriteit 5

13.885.220

6.942.610

3,95%

13.885.200

6.942.600

100,00%

9

Totaal

435.508.941

175.592.099

100%

349.098.588

127.705.790

72,73%
72,73%

147
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4. Samenvatting van de evaluaties
Overeenkomstig het evaluatieplan werd in 2017 een eerste voortgangsverslag opgemaakt en goedgekeurd
door het Comité van Toezicht en de Europese Commissie. Naast de doorlopende monitoring (zowel
inhoudelijk als financieel) zal in 2018 een tussentijdse evaluatie worden uitgevoerd door een externe
evaluator. De resultaten hiervan zullen in het jaarverslag van 2018 te vinden zijn.

5. Kwesties die van invloed zijn op de prestaties van het
programma en de genomen maatregelen
Bij een aantal dossiers nam de goedkeuringsprocedure meer tijd in beslag. Dit was voornamelijk te wijten
aan de complexiteit inzake staatssteunregels. Er werd vanuit de Managementautoriteit een vaste aanpak
hieromtrent toegepast.
Algemeen
Een staatssteun assessmentformulier met een bijhorende basis handleiding staatssteun
‘staatssteunrichtlijnen voor subsidieontvangers’ werd ontworpen en aangeboden aan de
projectpromotoren.
Het assessmentformulier werd ontworpen als hulp bij het bepalen of er al dan niet sprake is van staatssteun.
De verschillende onderdelen die moeten vervuld zijn opdat sprake zou zijn van staatssteun worden
overlopen (steun toegekend door een overheid of met staatsmiddelen bekostigd, selectief voordeel aan
ondernemingen, economische activiteit, potentieel de mededinging of handelsverkeer tussen de lidstaten
kunnen verstoren).
De basishandleiding staatssteun en de Mededeling van de Commissie betreffende het begrip staatssteun
bieden verdere informatie om te beoordelen of er al dan niet sprake is van staatssteun. Ook de Kaderregeling
betreffende staatssteun voor O&O&I omschrijft een aantal situaties waarbij de steun aan
onderzoeksorganisaties niet als (directe of indirecte) staatssteun moet worden beschouwd.
Projectontwerp
De projectpromotoren analyseren eerst zelf op basis van het assessmentformulier en alle beschikbare
informatie of er sprake zou kunnen zijn van staatssteun.
Vanuit de entiteit EFRO en de provinciale contactpunten wordt een niet bindend advies verleend aan de
projectpromotoren in de ontwerpfase van het project. Voor complexere dossiers wordt eveneens
aangeraden een professioneel juridisch advies in te winnen.
Projectselectie
In eerste instantie wordt gekeken of er al dan niet sprake is van staatssteun in het project of onderdelen
ervan.
Indien er geen sprake is van staatssteun wordt in het assessmentformulier de argumentatie meegegeven
waarop dit besluit gebaseerd is. Aansluitend zijn er prioriteit 1 projecten die buiten het bereik van de
staatssteun vallen op basis van de kaderregeling O&O&I.
Indien er sprake is van staatssteun (op één of meerdere onderdelen van het project) wordt naar een
oplossing gezocht in de algemene groepsvrijstellingsverordening, de de minimisverordening, of via een
aanmelding van het dossier bij de EU Commissie.
Om een betere en intern afgestemd advies uit te brengen werd een multidisciplinaire werkgroep staatssteun
binnen het Agentschap Innoveren & Ondernemen opgericht. De werkgroep bestaat o.a. uit de juridisch
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coördinator van AIO, een entiteitsverantwoordelijke Entiteit Europese en Internationale samenwerking, een
jurist/innovatie expert van de afdeling innovatiesteun, een staatssteun expert uit de EFRO entiteit, en de
Vlaamse staatssteun coördinator die als jurist/staatssteun expert vanuit AIO optreedt.
Projectmonitoring
Een belangrijk onderdeel van de staatsteunopvolging betreft de projectuitvoering.
Om tegemoet te komen aan de dienst inspectie van AIO wordt een inspectie checklist staatssteun ontworpen
die hen in staat moet stellen om bij controle ter plekke en ondersteuning van de promotor op vlak van
staatssteun een grondiger advies te leveren en correcte controles uit te voeren.
Begeleidingscomités maken integraal onderdeel uit van de EFRO-projectopvolging. Standaard worden steeds
3 momenten voorzien waarop samengezeten wordt met de promotor: bij aanvang tussentijds (na 1 jaar
uitvoering) en op het eind van de projectuitvoering. Het aspect staatssteun vormt een vast aandachtspunt
in de begeleidingscomités.
Algemene stand van zaken
Er werden tot en met 2017 146 projecten goedgekeurd. Deze projecten vertegenwoordigen een totale
investering van 349.098.587,61 euro. De goedgekeurde EFRO-steun voor deze projecten bedraagt
127.705.790,28 euro. Hiermee werd reeds 72,73% van het beschikbare budget vastgelegd. Het programma kent,
inzake selectie van projecten, een vlotte voortgang.

6. Verslag inzake de uitvoering van financieringsinstrumenten
Niet van toepassing voor het EFRO-Vlaanderen 2014-2020 programma.

7. Maatregelen die zijn genomen om te voldoen aan de exexantevoorwaarden
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.

9. Overzicht communicatieactiviteiten 2017
Het cohesiebeleid vormt een belangrijke pijler om het leven van de inwoners van de EU te verbeteren. De
acties die ondernomen worden zijn echter niet altijd voor iedereen even zichtbaar, maar toch kan de impact
op het dagelijks leven groot zijn. Om deze boodschap duidelijk te maken hecht de Europese Commissie
bijzonder veel aandacht aan de communicatie over projecten. Zo verscheen er in 2017 bijv. de beleidsbrief
van de commissarissen Thyssen en Cretu die een aantal aanbevelingen bevat om de inspanningen op vlak
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van communicatie te verhogen. In 2018 zal het cohesiebeleid 30 jaar bestaan. Dit feestjaar wordt
aangegrepen om deze inspanningen verder te intensifiëren.
Vanuit EFRO Vlaanderen zetten we sterk in op de communicatie over de projecten. Zo worden via de website
regelmatig projecten in de kijker gezet. Ook de nieuwsbrief EFFECT bericht telkens over de lancering of
opening van nieuwe, in het oog springende, projecten. Tijdens de ‘Europa in je buurt’-activiteiten krijgen
promotoren eveneens de kans hun project voor te stellen. De provinciale EFRO-contactpunten spelen hierbij
een belangrijke rol, zo werd er o.a. vanuit de provincie Limburg een reportagereeks uitgezonden op de
regionale tv waar verscheidene EFRO-projecten in de schijnwerpers gezet werden en maakte de provincie
Vlaams-Brabant een EFRO-promofilmpje dat in de bioscopen vertoond werd.
Voor 2018 zullen we verder gaan op hetzelfde elan waarbij we communicatie-acties diversifiëren naar het
brede publiek, waar de focus ligt op het communiceren over de verwezenlijkingen van individuele projecten
en naar de professionele doelgroep waar de communicatie wervend en informerend is.
Gedurende 2017 werden o.a. volgende activiteiten ondernomen:
Europa in je Buurt
Naar aanleiding van de Europese feestdag werden begin
mei 2017 allerlei activiteiten georganiseerd. Op zondag 7 mei
organiseerden we, met stad Gent, provincie OostVlaanderen, ESF en PDPO een publieksevent onder de
Gentse
stadshal.
Onder
de
vlag
van
www.europainjebuurt.be werd de aandacht gevestigd op
projecten die in Vlaanderen via Europese middelen
gerealiseerd worden. De actie had de bedoeling burgers
kennis te laten maken met de positieve impact van Europa
in hun buurt en zette lopende en gerealiseerde projecten
uit diverse Europese programma`s in de kijker, om zo de doelstellingen uit de communicatiestrategie mee
in te vullen.
Naast de centrale actie in Gent organiseerden de verschillende contactpunten ook activiteiten in de andere
provincies.
Effect/Digitale nieuwsbrieven
‘Effect’ is de digitale nieuwsbrief van EFRO-Vlaanderen. Deze bundelt
nieuwigheden voor het programma en laat toe om infosessies en andere
evenementen aan te kondigen en projecten in de kijker te zetten. De
nieuwsbrief wordt naar meer dan 1.400 adressen gestuurd.
In 2017 werden Effect-nieuwsbrieven verspreid in februari, april en
september.
De Editie van Februari had het o.a. over de start van de bouw van de T2campus, de toekenning van EFRO steun voor ORSI Academy en de Lancering
van het Ondernemersplatform Limburg.
In april kwamen de JLINX incubator, de voortgang van de werken bij Flanders make, investeringen in de
fietssnelwegen, de aankondiging van een nieuwe oproep in prioriteit 1, de infosessie projectrapportering en
het ‘Europa in je Buurt’-event aan bod.
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De Effect van September zoomde in op de staatsteunproblematiek en op de nieuwe wetgeving
Overheidsopdrachten. Daarnaast was er ook aandacht voor nieuwe oproepen in de GTI Kempen.
Naast de digitale nieuwsbrief van de EFRO-managementautoriteit verspreiden ook de provincies en steden
eigen nieuwsbrieven waarin EFRO-activiteiten aan bod komen.
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Persartikels
Volgens de EFRO-communicatierichtlijnen zijn promotoren
verplicht om tijdens de uitvoering van hun project een
aantal persacties te organiseren. Op deze manier kan het
EFRO-verhaal verteld worden aan de hand van concrete
praktijkvoorbeelden. Het voorbije jaar verschenen op die
manier persartikels over projecten die via de steun van
EFRO-Vlaanderen gerealiseerd worden.

Kempen Insect Valley officieel van Start
GEEL - Op de Kempense Innovatiecampus in geel is de officiële aftrap gegeven van twee EFRP-projecten. Met de ‘Kempen
Insect Cluster’ en de ‘Insect Pilot Plant’ krijgt de Kempen Insect Valley stilaan vorm.
‘De projecten moeten ervoor zorgen dat we in de Kempen het potentieel van insecten als hoogwaardige grondstof of
als afvalverwerker valoriseren’ klinkt het bij Voka KvK Kempen, Millibeter, VITO, KU Leuven – Campus Geel en Thomas
More Kempen.’ (Gazet van Antwerpen – 28 aug. 2017)
Plan voor eigen zaak? Test het eerst eens even uit
Ondernemers met plannen voor een horecazaak kunnen hun concept binnenkort uittesten in het voormalige café
Autobus op de Mechelse Korenmarkt. Het heet 'The Box'.
Het project, met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), moet starters de kans geven om
beter in te schatten of hun project kans op slagen heeft. Vergelijkbare boxen voor de retailsector zijn er al in vier andere
centrumsteden: Brugge, Gent, Genk en Turnhout.
In Mechelen ligt de focus op horeca, een zeer competitieve sector vandaag. Het past ook in de ambitie om de Korenmarkt
op dat vlak te versterken en in het project 'Hoogstraat Natuurlijk' om de buurt te profileren met een gevarieerd aanbod
van voedingswaren. Zowel de stedelijke dienst Economie als de vzw Mest voor Mechelse starters zorgt voor begeleiding
in The Box Mechelen. (Nieuwsblad, Bijlage “Regionaal: Mechelen-Lier”, - 12 Sep. 2017)
EUROPA EN VLAANDEREN INVESTEREN 2 MILJOEN EURO IN FIETSBRUG
Deinze De gaten in de fietssnelweg F7 tussen Gent en Kortrijk worden stilaan dichtgereden op het grondgebied Deinze.
Vorige maand startte men met de aanleg van een fietspad tussen de Karmstraat en Beekstraat in Astene en vanaf deze
week wordt de ontbrekende verbinding tussen de Tonnestraat en de Sint-Hubertstraat over een afstand van 800 meter
aangelegd. Bovendien moet de fietsbrug over de Volhardingslaan (N35) in 2020 klaar zijn.
De laatste grote hindernis die de doortrekking van de F7 op grondgebied Deinze in de weg ligt, is de Volhardingslaan
(N35). “Fietsers die van Petegem naar het station willen, moeten nu via een omweg rijden, ofwel via de drukke
Martinusrotonde”, zegt gedeputeerde Peter Hertog. “Om de N35 veilig te kruisen, wordt er met hulp van Europese steun,
via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, en Vlaamse steun, via het Agentschap Wegen en Verkeer, een brug
gebouwd naast de spoorweg. Dit jaar start men nog met het ontwerp en de fietsoversteek zal in 2020 een feit zijn. De
kosten worden geraamd op 1.936.000 euro, waarvan er 40 procent door EFRO, 30 procent door AWV en nog eens 30
procent door de provincie Oost-Vlaanderen wordt betaald.” (Laatste Nieuws, 9 nov. 2017)
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Projectenlijst
Conform met de Europese verordening werd op de website een lijst gepubliceerd van goedgekeurde
projecten. Deze wordt op regelmatige basis geactualiseerd. Deze lijst is terug te vinden via
https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/europees-fonds-voor-regionale-ontwikkelingefro/efro-vlaanderen/overzicht-van

In 2017 werd een Belgische portaalsite ontwikkeld waarop de info over de structuurfondsen die actief zijn
in België gebundeld wordt. Naast info over ELFPO en ESF is hier eveneens info over EFRO-Vlaanderen
terug te vinden en wordt ook de projectenlijst opgenomen (http://www.europeinbelgium.be/nl/).

Infosessies
Om promotoren te informeren over de praktische werking van EFRO en hen te ondersteunen bij het indienen
van een projectvoorstel werden specifiek voor hen infosessies georganiseerd.

Infosessie generieke oproepen Prioriteit 1
Om promotoren meer toelichting te geven over de specifieke doelstellingen, het soort projecten dat
verwacht werd en de beoogde doelgroep werd op 22 mei 2017 een infosessie georganiseerd in het VAC in
Leuven. Voor deze infosessie hadden we 60 deelnemers.

Infosessies projectrapportage en communicatie
In mei en november 2017 werden 2 infosessies, in Leuven
en Brussel, georganiseerd over projectrapportage en
communicatie. Hiervoor werden de promotoren van de
goedgekeurde projecten uitgenodigd. Naast een
demonstratie over de werking van de applicatie kregen
zij info over de berekening van het standaarduurtarief,
de
subsidiabiliteit
van
kosten
en
de
communicatieverplichtingen. Op de 2 sessies mochten
we een honderdtal aanwezigen verwelkomen.

Praktische gidsen
Om promotoren te ondersteunen bij het indienen van een projectvoorstel en bij de
uitvoering van een project werden praktische gidsen ontwikkeld voor o.a.
communicatie, subsidiabiliteit van kosten en staatssteun. Daarnaast werden allerlei
sjablonen ter beschikking gesteld die het promotoren makkelijker moeten maken
om aan alle programmavereisten te voldoen. Deze werden ter beschikking gesteld
via de website www.efro.be. Gedurende 2017 werden een aantal gidsen vernieuwd.
Deze gidsen zijn terug te vinden via https://www.vlaio.be/nl/anderedoelgroepen/europees-fonds-voor-regionale-ontwikkeling-efro/efro-projectindienen/praktische .
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Website
In december 2017 werd de nieuwe website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen
gelanceerd. Als gevolg hiervan kreeg ook de EFRO-pagina’s een volledig nieuwe look and feel. De
directe link naar www.efro.be bleef behouden. Gedurende 2018 zal de website verder aangevuld
worden.

Beurswand

In 2017 werd een nieuwe beurswand gemaakt die voor het
eerst gebruikt werd tijdens het Europa in je Buurt evenement
in Gent. Van deze wand zullen nog bijkomende exemplaren
gemaakt worden zodat ook de contactpunten en promotoren
deze kunnen gebruiken bij grotere evenementen.
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Activiteiten Contactpunten

Brede publiek
Provincie Antwerpen
Het contactpunt van de provincie Antwerpen organiseerde in 2017 een aantal
persmomenten. Op deze manier werd extra aandacht geschonken aan de
plaatsing van een fietsbrug over de Singel in Berchem en de lancering van
POP-up Europa in Herentals.
Met de Pop-up Europa staat een gemeente gedurende twee tot vier weken
volledig in het teken van Europa. Zo waren er in 2018 acties in Geel en
Herentals. Dit initiatief van Provincie Antwerpen en Europa Direct Antwerpen
won in september vorig jaar de European Public Communication Award 2017.
Stad Antwerpen
Vanuit de stad Antwerpen werd de communicatie-inspanningen
gekoppeld aan evenementen van lopende projecten. Zo werd extra
publiciteit voorzien tijdens de ‘Entrepreneurial Round-up’ en het ‘Baas
boven Baas’ evenement van het project TAKEOFFANTWERP_ALLIANCE.
In het kader van de projecten Spoor Oost en Kievit II Zuid werden
persacties georganiseerd, wat zorgde voor de nodige media-aandacht.
Provincie Limburg
Provincie Limburg voerde een grote campagne n.a.v. 30 jaar Europese
programma’s. Deze vormden een combinatie van communicatie-acties. Zo was
er een reportage reeks op TV-Limburg waarin presentator Rik De Leeuw
vergezeld door een bekende Limburger bezoeken brachten aan recente EFROprojecten, met de bedoeling het publiek te confronteren met de veelheid van
gerealiseerde projecten.
Op een aantal plaatsen in Limburg werden billboards geplaatst met info
over de gerealiseerde Europese projecten in de betreffende gemeenten. Via
het Belang van Limburg werd in samenwerking met Europa direct een
uitneembare poster verspreid met allerlei weetjes over Europa (Europe
direct), en die achteraf bruikbaar was in scholen.

Provincie OostOost-Vlaanderen:
Op 3 & 17 mei organiseerde het Oost-Vlaamse EFRO-contactpunt evenementen voor
scholen in respectievelijk Geraardsbergen en Sint-Niklaas. Hiervoor werd
samengewerkt met het informatiepunt Europa Direct. Tijdens verschillende doeactiviteiten konden schoolkinderen hun kennis over Europa en Europese projecten
vergroten. De acties bereikten 210 kinderen.
De provincie Oost-Vlaanderen lanceerde in 2017 een nieuwe projectendatabank. Hierop
worden alle Oost-Vlaamse projecten die Europese steun ontvangen op ene interactieve
manier gebundeld. Naast EFRO projecten zijn hier ook Interreg projecten en projecten
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van de andere Europese structuurfondsen terug te vinden. Deze databank is via volgende link raadpleegbaar:
https://euprojecten.oost-vlaanderen.be/

Provincie VlaamsVlaams-Brabant:
Van 8 tot 13 mei werd in de provincie Vlaams-Brabant de ‘Week van Europa’
georganiseerd. Naar analogie met de editie van 2016 werden activiteiten
voor diverse doelgroepen uitgewerkt. Zo trok er een ‘Fablab Factory’ langs
4 scholen, vormde het STUK in Leuven het kloppende hart van een Nocturne
over ondernemerschap voor studenten en zette Brouwerij Palm de deuren
open.
Daarnaast werd ook een reclamespot opgenomen die in het najaar van 2017
uitgezonden werd via ROB Tv en vertoond werd in
de bioscopen van Leuven, Aarschot en Brussel. Op
deze manier werden 533.660 kijkers bereikt.
Er werden ook publireportages over de LED
projecten en de Fietssnelwegen gepubliceerd in De
Zondag, die telkens een oplage van 43.000 exemplaren hadden. zo werden ongeveer
86.000 lezers bereikt.
Provincie WestWest-Vlaanderen:
Op 7 mei 2017 organiseerde de provincie West-Vlaanderen in het kader van de
Europa-dag een evenement voor een breed publiek. Naast een EU-talkshow
over de Europese actualiteit in de Grote post in Oostende, konden deelnemers
in de namiddag op de Europa-bus stappen die hen langs meerdere EFROprojecten leidde. Als thema werd gekozen voor ‘Energie’. De Europa-dag werd
gekoppeld aan een wedstrijd via radio, kranten en tv.
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