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2014-2020

EU 2020-strategie
De EU 2020-strategie:
Inhoudelijke richting voor de Europese fondsen 2014 – 2020
Meer inhoudelijke focus in de verschillende EU-programma’s
Geconcentreerde inzet op 11 thema’s

EU 2020 doelstellingen
11 thematische doelstellingen
Investeringsprioriteiten
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Overzicht 11 thematische
doelstellingen
Slimme groei
1. Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
2. Toegang, gebruik en kwaliteit van ICT

3. Concurrentiekracht KMO’s/MKB’s
Duurzame groei
4. Koolstofarme economie

5. Aanpassing klimaatverandering, risicopreventie en -beheer
6. Bescherming milieu en efficiënt gebruik hulpbronnen
7. Duurzaam vervoer en knelpunten centrale netwerkinfrastructuren

Inclusieve groei
8. Werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit
9. Sociale inclusie en bestrijden armoede

10. Onderwijs, levenslang leren, incl. infrastructuur
11. Institutionele capaciteit en efficiënt openbaar bestuur
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Interreg V
•
•
•
•

Programmabudget: 152 miljoen EUR
Sterke inhoudelijke focus op 4 thema’s
Innovatie staat centraal
Aandacht voor ‘onderzoek en innovatie’ en

‘implementatie door demonstratie’

• Triple helix: overheden – kennisinstellingen – bedrijven
• Nieuwe werking met projectoproepen
• Begeleiding door projectadviseurs per provincie
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Interreg V
Sterke inhoudelijke focus: 4 thema’s
Thematische doelstellingen

EFRO
verdeling

Budget

1.

Versterking van onderzoek, technologische
ontwikkeling en innovatie

40%

61,0 mio

4.

Steun voor de overgang naar een
koolstofarme economie in alle bedrijfstakken

22%

33,5 mio

6.

Bescherming van het milieu en bevordering
van efficiënte omgang met hulpbronnen

22%

33,5 mio

8.

Bevordering van werkgelegenheid en
ondersteuning van arbeidsmobiliteit

10%

15,0 mio
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Interreg Vlaanderen-Nederland
• Programmagebied: ongewijzigd, geen onderscheid meer tussen
grensarrondissementen en aangrenzende arrondissement
• Wel mogelijkheid tot samenwerking met partners buiten
programmagebied indien gemotiveerd
• Aandacht voor Rijnmond / Zuid-Oost Zuid-Holland.
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1. Verbeteren van onderzoek
en innovatie

1A. Stimuleren van industrieel
onderzoek en experimentele
ontwikkeling

1B.Innovatie van producten,
diensten, toepassingen en
processen

• door uitbreiding van onderzoeksinfrastructuur bij
kennisinstellingen
• door het leggen van verbindingen tussen
kennisinstellingen

• in de vorm van industrieel onderzoek en experimentele
ontwikkeling
• door samenwerking tussen bedrijven onderling of met
kennisinstellingen
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1. Verbeteren van onderzoek
en innovatie Voorbeeldacties

• Vraaggerichte samenwerking tussen technologische centra
• Bouwen/exploiteren van onderzoeksfaciliteiten
• Proeftuinen/living labs
• Grensoverschrijdende kennisnetwerken en kennisplatforms
• Open innovatienetwerken en onderzoeksprogramma’s
• Kennisvouchers
• Innovatietrajecten
• Verkennen haalbaarheid nieuwe product-markt-combinaties
• Opzetten van vraaggerichte innovatieclusters
•…
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2. Overgang naar een
koolstofarme economie

2A.Bevorderen van energieefficiëntie (EE) en gebruik van

• door demonstratie van toepassingsmogelijkheden

hernieuwbare energie (RE) in

• nadruk op innovatieve maatregelen en technieken

bedrijven

2B. Bevorderen van EE en RE in
openbare infrastructuur en
woningbouwsector

2C. Innovatie van koolstofarme
producten, diensten, toepassingen
en processen

• door demonstratie van toepassingsmogelijkheden
• nadruk op innovatieve maatregelen en technieken

• door industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling
• door samenwerking tussen bedrijven onderling of met

kennisinstellingen
• vroege implementatie van innovatieve technologieën
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2A. Overgang naar een
koolstofarme economie Voorbeeldacties

• Innovatieve maatregelen via demonstraties in bedrijven
• Stimuleren van energieclustering tussen bedrijven
• Inzicht bieden aan en begeleiden van ondernemers in uitvoering van
energiebesparende maatregelen
• Kennismakingstrajecten met nieuwe technologieën voor KMO’s
• Haalbaarheidsonderzoeken voor KMO’s in omschakeling naar hernieuwbare
energie
•…
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2B. Overgang naar een
koolstofarme economie Voorbeeldacties

• Innovatieve maatregelen via demonstraties in openbare infrastructuur
• Inzicht bieden aan eigenaren en bieden van begeleiding bij uitvoering van
energiebesparende maatregelen
• Kennismakingstrajecten met nieuwe technologieën voor eigenaren/gebruikers
• Haalbaarheidsonderzoeken in omschakeling naar hernieuwbare energie in
openbare infrastructuur
• Opleidingstrajecten rond toepassing van nieuwe technologieën en materialen voor
KMO’s uit de woningbouwsector
•…
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2C. Overgang naar een
koolstofarme economie Voorbeeldacties

• Marktgerichte samenwerking in innovatietrajecten en ontwikkeling van nieuwe
CO2-arme producten, diensten, toepassingen, processen
• Nieuwe toepassingsmogelijkheden van innovatieve technologieën die bijdragen
aan vermindering CO2-uitstoot
• Onderzoek naar haalbaarheid en mogelijkheden van emissiearme distributie en
mobiliteit
• Verkennen haalbaarheid nieuwe product-markt-combinaties voor CO2-arme
technologieën
• Opzet van vraaggerichte innovatieclusters voor CO2-arme technologieën
•…
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3.Milieu en efficiënte omgang
met hulpbronnen

3A. Beschermen en herstellen van

het milieu

3B. Innovatie van producten,
diensten, toepassingen en
processen

3C. Bevorderen van efficiënte

omgang met hulpbronnen

• beschermen en herstellen biodiversiteit en bodem
• bevorderen van ecosysteemdiensten

• voor verbeteren van milieubescherming en van efficiënte
omgaan met hulpbronnen
• door industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling
• door samenwerking tussen bedrijven onderling of met
kennisinstellingen

• in het (industriële) bedrijfsleven
• door stimuleren van aanpassing van productieprocessen
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3A. Milieu en efficiënte omgang
met hulpbronnen Voorbeeldacties

• Herstel van groene infrastructuur, herstel van aangetaste ecosysteemdiensten

• Toename van biodiversiteit, preventie van biodiversiteitsverlies

• Grensoverschrijdend beheer van terreinen, water- en bodemkwaliteit
• Pilootprojecten inzake nieuwe modellen van publiek-private samenwerking in
natuurbeheer

•…
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3B. Milieu en efficiënte omgang
met hulpbronnen Voorbeeldacties

• Marktgerichte samenwerking in innovatietrajecten & ontwikkeling van nieuwe
producten, diensten, toepassingen, processen gericht op een efficiënte omgang
met hulpbronnen
• Nieuwe toepassingsmogelijkheden van innovatieve technologieën die bijdragen
aan meer efficiënte omgang met hulpbronnen
• Verkennen haalbaarheid en nieuwe product-marktcombinaties voor
hulpbronefficiënte technologieën

• Inzichtelijk maken van mogelijkheden tot verbetering in resource-efficiëntie bij
bedrijven
• Vraaggerichte innovatieclusters voor efficiënte omgang met hulpbronnen
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3C. Milieu en efficiënte omgang
met hulpbronnen Voorbeeldacties

• Investeren in demonstraties van hulpbronefficiënte technologieën in bedrijven

• Inzicht bieden aan en begeleiden van ondernemers in mogelijkheden en
haalbaarheid van maatregelen ter bevordering van efficiënte omgang met
hulpbronnen

• Kennismakingstrajecten met nieuwe technologieën voor KMO’s

•…
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4. Werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit

Verbeteren van aansluiting tussen
vraag en aanbod op de

• gericht op het beter benutten van het arbeidspotentieel

arbeidsmarkt
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4. Werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit

Voorbeeldacties

• Samenwerking tussen bemiddelende instanties gericht op betere ontsluiting van
informatie over vacatures,…
• Verhogen van in- en uitstroom van technische opleidingen en beroepen
• Projecten gericht op grensoverschrijdende wederzijdse erkenning van kwalificaties
• Samenwerking tussen onderwijsinstellingen gericht op verbinding van onderwijs en
arbeidsmarkt
• stimuleren van kennisuitwisseling door alle betrokken partijen (overheden,
opleiders, branche-organisaties, werkgevers)

• ontwikkeling van grensoverschrijdende programma’s (curricula) en faciliteiten voor
opleidingen
•…
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Aandachtspunten Interreg V

•
•
•
•

Grensoverschrijdend programma: minstens 1 NL partner
Projectduur: 3 jaar
Maximum 50% EFRO-steun
Getrapt systeem bij indiening van projecten:
• Na de opening van een oproep (call) kunnen projectideeën
aangemeld worden
• Projectaanmeldingen die worden geselecteerd, kunnen een
volwaardige projectaanvraag indienen
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Contactgegevens

Interreg Vlaanderen-Nederland
Lange Lozanastraat 223 2018 Antwerpen

Vlaams-Brabant:
Oost-Vlaanderen:
Limburg:
Antwerpen:
West-Vlaanderen:

sus.bergmans@grensregio.eu
nicolas.moerman@grensregio.eu
joris.verhees@grensregio.eu
marjolein.salens@grensregio.eu
charlotte.destoop@grensregio.eu

www.grensregio.eu
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