Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling
Vlaanderen 2014-2020
‘Investeren in groei en
werkgelegenheid’
JAARVERSLAG 2014-2015
Publiekssamenvatting

1

Om in de internationale, sterk geglobaliseerde context stand te houden, wil Vlaanderen behoren tot de
meest competitieve regio’s van Europa, 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.
Om deze doelstellingen te realiseren, wordt opnieuw samengewerkt met de Europese Unie in het kader van
het EFRO-programma Vlaanderen 2014 - 2020. Onder de leuze ‘Europa investeert, Vlaanderen groeit’ wordt
in deze programmaperiode ingezet op 4 prioriteiten: stimuleren van onderzoek en
technologische ontwikkeling en de economische valorisatie ervan, versterken van ondernemerschap en
concurrentievermogen, bevorderen van de overgang naar een koolstofarme economie en versterken van een
duurzame grootstedelijke ontwikkeling.
Europa stelt hiervoor een bedrag ter beschikking van 174 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling (EFRO). Samen met de Vlaamse cofinanciering, beschikt het programma over een totaal budget
430 miljoen euro.
In 2014 ging de meeste aandacht nog naar de inhoudelijke invulling en voorbereiding van het programma.
Het kabinet van de Vlaamse minister-president stond in voor de algemene coördinatie van de
voorbereidingen van de nieuwe programma-periode. Het EFRO-programma werd voorbereid door een
werkgroep, gecoördineerd door het Agentschap Ondernemen, en verder samengesteld uit
vertegenwoordigers van departementen en agentschappen binnen de direct betrokken beleidsdomeinen.
Tevens werd, door interne werkgroepen, ook reeds gestart met de voorbereiding van de praktische
uitvoeringsmodaliteiten van het programma. Deze werkzaamheden liepen door in 2015.
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 20072013 en verschillende stakeholders uitgenodigd. Voor de verdere verspreiding van informatie over het EFROprogramma werd een provinciale roadshow ingericht. Verdeeld over de provincies werden 5 infosessies
georganiseerd
Het programma kende een effectieve start begin 2015 na de goedkeuring door de Europese Commissie bij
uitvoeringsbesluit van 12 december 2014. De Entiteit Europa Economie is als Management- en
Certificeringsautoriteit, belast met het algemeen beheer en de financiële afwikkeling van het programma.
In 2015 werden de beheersstructuren en de uitvoeringsmodaliteiten van het programma geconcretiseerd.
Wat het beheer betreft, werd het Comité van toezicht geïnstalleerd, belast met het algemeen toezicht op de
uitvoering van programma en samengesteld uit vertegenwoordigers van de Vlaamse regering, de lokale
besturen, de sociale partners en het maatschappelijk middenveld.
Daarnaast werd bij de opmaak van het programma door de Vlaamse Regering geopteerd voor het inzetten
van het nieuwe instrument van de “Geïntegreerde territoriale investeringen” ( GTI ) in 3 regio’s waarvoor
een specifieke geïntegreerde strategie werd ontwikkeld:
- GTI Limburg: inspelend op de sociaal - economische reconversieproblematiek in de provincie door de
sluiting van Ford Genk, met als basis het “SALK – Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat”;
- GTI Kempen: inspelend op de sociaal - economische en territoriale uitdagingen van de Kempen, welke
als meest geïndustrialiseerde regio in Vlaanderen (en aangrenzend bij Limburg), met vergelijkbare
problemen heeft af te rekenen, met als basis het “DYNAK – Dynamisch Actieplan Kempen”;
- GTI West-Vlaanderen: inspelend op de specifieke problemen van de provincie waar eveneens de
industriële sector nog relatief sterk aanwezig is en onder ernstige druk staat, met als basis het
strategisch plan “West Deal”;
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Het beheer en de uitvoering van deze GTI’s gebeurt door de Managementautoriteit met betrokkenheid van
de subregionale en lokale actoren. Daartoe, werd voor elke GTI voorzien in een specifieke stuurgroep. Voor
de GTI Limburg fungeert de Taskforce SALK als stuurgroep.
Dit nieuwe instrument vergt sterke communicatie en coördinatie tussen de betrokken autoriteiten. Hiervoor
werden in 2015 de nodige procedures goedgekeurd. De invulling van de GTI’s gebeurt via specifieke
projectoproepen. Projectvoorstellen kaderend in een GTI, dienen te beantwoorden aan de doelstellingen van
het Operationeel Programma en tevens aan de doelstellingen van de specifieke geïntegreerde strategie,
opgezet voor het betrokken gebied.
Verder werd ook voor de uitvoering van prioriteit 4 een Stuurgroep “Stedelijke ontwikkeling” opgericht.
Hierbij 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 waarvoor beide steden zich geplaatst zien.
Wat de uitvoeringsmodaliteiten betreft, werden de oproep- en selectieprocedures goedgekeurd, werd een
communicatiestrategie en evaluatieplan opgesteld en werd het digitaal monitoringsysteem verder
uitgebouwd in het kader van e-cohesion. Zo is er de mogelijkheid om voortaan tevens de bewijsstukken van
de voortgangs- en eindrapporten volledig digitaal in te dienen.
Ook inzake subsidiabiliteit zijn er een aantal belangrijke vereenvoudigingen doorgevoerd ten opzichte van
de programmaperiode 2007-2013, welke zullen bijdragen tot een gevoelige vermindering van de
administratieve lasten voor de projectpromotoren. Verder werden de noodzakelijke handleidingen en
sjablonen opgemaakt en via de website ter beschikking gesteld voor de begeleiding van de promotoren bij
de indiening en uitvoering van projecten.
Dit liet toe medio 2015 de eerste projectoproepen te lanceren en de eerste projectvoorstellen goed te keuren.
Dit gebeurde in het kader van prioriteit 1 - Innovatie en technologische ontwikkeling, waar 25 miljoen euro
werd toegekend voor de ondersteuning van 4 projecten, gericht op het stimuleren van de kennisvalorisatie.
Ook binnen andere prioriteiten werden projectoproepen gelanceerd waarbij de effectieve goedkeuring van
projecten vond plaats in 2016.
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