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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.
De Europese Commissie keurde op 15 december 2014 het ‘Operationeel programma 2014-2020’ voor
Vlaanderen goed, voor een budget van 430 miljoen euro. Hiervan is 174 miljoen euro 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.
In 2014 en 2015 ging de meeste aandacht nog naar de inhoudelijke invulling en voorbereiding van het
programma. De eerste oproepen werden midden 2015 gelanceerd.
In 2016 lag de focus verder op het lanceren en afsluiten van verschillende projectoproepen. In totaal liepen
er 42 oproepen in 2016. Voor elke specifieke doelstelling en per GTI (geïntegreerde territoriale investeringen)
werd een afzonderlijke oproep gelanceerd. Er werden binnen het Operationeel Programma 3 GTI-regio’s
geïdentificeerd: de provincies Limburg en West-Vlaanderen en de Kempen. Deze subprogramma’s werden
ontwikkeld omwille van hun specifieke territoriale noden en actieplannen.
Binnen prioriteit 1 - Innovatie en technologische ontwikkeling, liepen er in 2016 11 oproepen (betreffende
overdracht / verspreiding van technologieën en co-creatie). Van de 64 ingediende projecten werden er 26
goedgekeurd voor een totale EFRO-bijdrage van 54.138.360 euro (77,84% van het beschikbare bedrag in deze
prioriteit). Deze projecten zullen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Vlaanderen als innovatieve
regio.
In prioriteit 2 – Ondernemerschap, werden in 2016 16 oproepen gelanceerd en/of afgesloten (o. a. betreffende
ondernemende innovatieve partnerschappen/ecosystemen in studentensteden, bevorderen van een
internationaal ondernemersklimaat, bevorderen van een ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en
provinciale besturen). 84 projecten werden ingediend. Hiervan werden 54 projecten geselecteerd voor een
totale EFRO-bijdrage van 14.410.998 euro (41,32% van het beschikbare bedrag in deze prioriteit). Deze
projecten zijn specifiek gericht op het versterken van het ondernemerschap en concurrentievermogen in
Vlaanderen.
In 2016 liepen er voor prioriteit 3 – Bevorderen van de overgang naar een koolstofarme economie, 12
oproepen (o.a. rond verhoogde energie-efficiëntie bij KMO’s en fietssnelwegen) . Van de 37 ingediende
projecten werden er 19 projecten goedgekeurd voor een totale EFRO-bijdrage van 12.874.115 euro (28,44%
van het beschikbare bedrag in deze prioriteit). Deze projecten dragen bij aan een duurzame transitie van
Vlaanderen naar een koolstofarme economie.
Voor prioriteit 4 – Duurzame grootstedelijke ontwikkeling, werden in 2016 3 oproepen gelanceerd. Deze
oproepen staan open voor projectindiening tot en met eind 2018. In 2016 werden binnen deze prioriteit 7
projecten ingediend. Hiervan werden 5 projecten goedgekeurd voor een totale EFRO-bijdrage van 6.581.054
euro (38,87% van het beschikbare bedrag in deze prioriteit). Deze projecten versterken de duurzame
grootstedelijke ontwikkeling.
Over het volledige EFRO-programma werden er tot en met 2016 113 projecten goedgekeurd. Deze projecten
vertegenwoordigen een totale investering van 266.994.162,12 euro. De goedgekeurde EFRO-steun voor deze
projecten bedraagt 94.947.126,59 euro. Hiermee werd reeds 54,70% van het beschikbare budget vastgelegd.
Het programma kent, inzake selectie van projecten, een vlotte voortgang. Tot en met 2016 werd er 878.605,12
euro betaald aan de begunstigden. Aangezien 2016 vooral een jaar van projectselectie was zal dit cijfer de
komende jaren stijgen.
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Naast het lanceren en afsluiten van projectoproepen werd ook de uitvoering van het programma verder
uitgewerkt. Handleidingen en sjablonen werden aangepast en ter beschikking gesteld van de
projectpromotoren.
Gedurende 2016 werden, op het vlak van communicatie,
communicatie door de Managementautoriteit o.a. volgende
activiteiten ondernomen: het organiseren van ‘Europa in je Buurt’, het versturen van de digitale nieuwsbrief
‘Effect’ en het organiseren van infosessies voor (toekomstige) projectuitvoerders. Verder werden tal van
communicatieve acties ondernomen via de provincies en de projectpromotoren zelf.
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