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inleiding
inleidend woord

Het Oost-Vlaams provinciebestuur is sinds vele jaren 
een actieve en erkende actor en partner in Europese 
programma’s en sensibiliseringsactiviteiten. Als intermediair 
streekbestuur vervullen wij hierbij een schakelfunctie tussen 
Europa en Oost-Vlaamse lokale besturen, publieke en private 
organisaties en burgers. Ook voor de programmaperiode 
2014-2020 is dit meer dan ooit het geval.

Europa stelt veel financiële middelen ter beschikking, ook 
in Oost-Vlaanderen. Deze zorgen voor economische groei 
en werkgelegenheid, door innovatie en ondernemerschap 
te stimuleren. Bovendien is er een sterke focus op 
duurzaamheid.

Omwille van de vele raakvlakken met provinciale 
beleidsopties speelt het provinciebestuur als cofinancier 
voluit in op dit Europees beleid en de Europa 2020-strategie. 
De samenwerking tussen kennisinstellingen, kmo’s en 
overheden zorgt voor nieuwe kansen op innovatie en 
economische ontwikkeling in onze provincie.

Vanuit de uitgebreide expertise die ons bestuur heeft 
opgebouwd, staan wij klaar om mogelijke initiatiefnemers te 
sensibiliseren en bij te staan in de uitwerking en uitvoering 
van hun projecten. Hiervoor beschikken wij binnen de dienst 
Europese en Internationale samenwerking over een team 
met een zeer ruime ervaring.

Via deze brochure bieden wij u in vogelvlucht een overzicht 
van de verschillende Europese programma’s die in onze 
provincie toepassing vinden. En de mogelijkheden binnen 
Euregio Scheldemond en het Informatiepunt Europa Direct. 
Wie meer informatie wil, kan steeds een beroep doen op 
onze diensten die u uitvoerig over de mogelijkheden zullen 
informeren.

Het provinciebestuur zet tot slot ook blijvend in op zijn 
informatieve en sensibiliserende rol voor alles wat Europa 
betreft via het Informatiepunt Europa Direct.
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Je weg vinden in de Europese subsidieprogramma’s? Niet 
zo vanzelfsprekend. Daarom geeft de directie Economie, 
Landbouw & Platteland, Europese en Internationale 
samenwerking van het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen 
deze brochure uit. We geven in vogelvlucht een overzicht van 
de Europese programma’s waar de Provincie bij betrokken 
is, en waar je stad, gemeente of organisatie kan aan 
deelnemen.

Voor de periode 2014-2020 wil de Europese Commissie voor 
meer duurzaamheid zorgen, armoede en sociale uitsluiting 
terugdringen, en economische groei en werkgelegenheid 
stimuleren door innovatie en ondernemerschap. Dit alles 
vanuit het centrale doel: de triple helix waar samenwerking 
tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheden zorgt voor 
innovatie en economische ontwikkeling. 

De Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESI-fondsen) 
vormen één van de belangrijkste instrumenten om deze 
Europa 2020-doelstellingen te financieren en te realiseren. 
Deze ESI-fondsen omvatten: 
• EFRO: het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. 

Dit fonds wil bijdragen tot de economische, sociale 
en territoriale samenhang in de EU en zorgt voor de 
financiering van EFRO Vlaanderen en voor alle INTERREG-
programma’s

• ESF: het Europees Sociaal Fonds, wil onder meer de 
tewerkstelling verhogen en specifieke doelgroepen beter 
integreren in de arbeidsmarkt

• ELFPO: het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling, voorziet de financiële middelen 
van de programma’s voor plattelandsontwikkeling (PDPO 
III)

• EFMZV: het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en 
Visserij

Deze fondsen zorgen voor de Europese subsidies in de 
verschillende programma’s en projecten. Om een project in 
te dienen en uit te voeren, is er niet alleen Europees geld 
nodig, maar ook de nodige cofinanciering. Bij het onderdeel 
‘tips voor een succesvol Europees project’ kom je hierover 
meer te weten. 

Welke projecten in welke programma’s passen, dat kunnen 
we niet in één zin uitleggen. Er zijn tal van factoren die een 
rol spelen: de projectinhoud, het partnerschap, de voorziene 
activiteiten, het geraamde budget en zo meer. Voor PDPO 
wordt een plattelandsproject ingediend bij de Provincie en 
wordt het uitgevoerd na goedkeuring in Oost-Vlaanderen. 
Binnen EFRO Vlaanderen wordt een project ingediend bij 
de Vlaamse overheid en zijn er geen buitenlandse partners 
bij het project betrokken. Dit is wel een noodzakelijke 
voorwaarde om in aanmerking te komen voor de ‘Territoriale 
samenwerking’, ook bekend als Interreg. Samenwerking kent 
in dit geval verschillende vormen:
• grensoverschrijdend: omvat samenwerking over de 

nationale grenzen heen, met naburige overheden en 
organisaties. Oost-Vlaanderen neemt deel aan drie 
grensoverschrijdende programma’s:
– samenwerking met Nederland: Interreg Vlaanderen-

Nederland;
– samenwerking met Noord-Frankrijk: Interreg France-

Wallonie-Vlaanderen;
– samenwerking met Groot-Brittannië, Nederland en 

Noord-Frankrijk: Interreg 2 Zeeën. 
• transnationaal: hier wordt samengewerkt op een 

grotere Europese schaal, in verschillende Europese 
‘zones’. Zo maakt Oost-Vlaanderen deel uit van Interreg 
Noordzeeregio en Interreg Noordwest-Europa. 

• interregionaal: Interreg Europa is het programma om 
samen te werken met partners uit de hele Europese Unie 
(en daarbuiten), met als doel Europese netwerken op te 
zetten, en kennis en ervaringen uit te wisselen.

Het overzicht van de Europese programma’s voor de 
periode 2014-2020 beperkt zich tot de basisgegevens per 
programma. 

Om je verder op weg te helpen, staat een team Europa  
voor je klaar. 

De contactpersonen, vermeld bij elk programma, 
zijn er om je te informeren en samen na te gaan of je 
projectidee in aanmerking komt. Alsook te adviseren in de 
verdere projectvoorbereiding of je te assisteren om een 
internationaal partnerschap samen te stellen, zodat  
Oost-Vlaanderen en Europa elkaar ook écht vinden!

Oost-Vlaanderen  
en Europa vinden elkaar
algemene inleiding

Interregionaal
Interreg Europa

Transnationaal
Interreg Noordwest-Europa

Interreg Noordzee regio

grensoverschrijdend
Interreg 2 Zeeën

Interreg Vlaanderen-Nederland
Interreg France-Wallonie-Vlaanderen

Vlaanderen
EFRO Vlaanderen

Oost-Vlaanderen
PDPO III
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algemene doelstelling
Het versterken van de duurzame groei en concurrentiekracht 
zodat Vlaanderen zich verder kan ontwikkelen tot één van 
de meest competitieve regio’s in Europa. Op die manier wil 
EFRO Vlaanderen bijdragen tot de realisatie van de Europese 
doelstellingen in het kader van Europa 2020-strategie voor 
een innovatieve, duurzame en inclusieve groei.

prioriteiten
1. stimuleren van onderzoek, technologische 

ontwikkeling en innovatie

• het bevorderen van co-creatie om de resultaten voor 
Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) beter te valoriseren 
(living labs)

• ondersteunen van de overdracht/verspreiding van 
technologieën met het oog op kennisvalorisatie en 
vermarkting (demonstratieprojecten)

2. versterken van het concurrentievermogen van kmo’s

• bevorderen van intrapreneurship en nieuwe vormen van 
ondernemerschap

• bevorderen van een ondernemingsvriendelijk klimaat bij 
lokale en provinciale besturen

• verbeteren van kennis over en implementatie van 
innovatieve bedrijfsmodellen bij kmo’s

• verhogen van het kennispotentieel binnen kmo’s door 
inzetten van gespecialiseerd personeel

• bevorderen van een internationaal ondernemersklimaat

3. bevorderen van de overgang naar een koolstofarme 
economie

• stijging van doorgedreven energetische renovaties van 
residentiële gebouwen tot bijna-energieneutraal niveau

• verbeterde duurzame stedelijke mobiliteitssystemen die 
kaderen in een gemeentelijk/stedelijk klimaatplan

• verhoogde energie-efficiëntie bij kmo’s (energie-
efficiëntie bedrijfsgebouwen en productieprocessen)

• toename van het gebruik van groene warmte en van de 
productie van hernieuwbare energie

4. bevorderen van een duurzame grootstedelijke 
ontwikkeling

• deze prioriteit heeft enkel betrekking op de steden Gent 
en Antwerpen. De focus ligt op de aanpassing aan de 
klimaatverandering, de verbetering van het leefmilieu en 
kleinschalige projecten die een economische hefboom 
betekenen voor achtergestelde buurten.

programmagebied
Het programma wordt uitgevoerd over gans Vlaanderen. 
De hele provincie Oost-Vlaanderen valt binnen het 
programmagebied. De prioriteit rond grootstedelijke 
ontwikkeling is voorbehouden voor Stad Gent.

financiering
programmabudget: 173,5 miljoen euro
EFRO-bijdrage aan projecten: maximaal 40%

indienen van projecten
Het programma werkt met projectoproepen die voor een 
bepaalde tijd openstaan. Voor prioriteitsas 4 geldt een 
andere regeling. De grootsteden Gent en Antwerpen kunnen 
permanent projectvoorstellen indienen.

waarmee rekening houden?
• zorg voor een goede aansluiting bij het Vlaams beleid, 

maar zie er wel op toe dat je project additioneel is en niet 
in aanmerking komt voor een reguliere Vlaamse subsidie. 

• alle organisaties die rechtspersoonlijkheid hebben kunnen 
een projectvoorstel indienen.

• de projectduur bedraagt maximaal 2 jaar voor 
werkingsprojecten en 3 jaar voor investeringsprojecten. 
Investeringsprojecten bestaan minimaal voor 50% uit 
investeringskosten.

• maak gebruik van de dienstverlening van het 
provinciaal (of voor prioriteit 4 stedelijk) contactpunt. 
De medewerkers ondersteunen de promotoren bij de 
projectindiening (vorm en inhoud, toegang tot het EFRO-
loket …). Kom in een vroeg stadium naar het contactpunt 
zodat je voldoende tijd hebt om een kwalitatief EFRO-
project in te dienen.

• denk goed na over de financiering van je projectvoorstel. 
Naast de 40% EFRO moet je dus nog 60% financiering 
zoeken, waarvan minimaal 15% eigen bijdrage.

contact
programmasecretariaat EFRO
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Entiteit Europa Economie
Koning Albert II-laan 35, bus 12
1030 Brussel
tel. +32 2 553 38 63
economie.europa@vlaanderen.be
 
provinciaal contact Oost-Vlaanderen
Team Europa
Woodrow Wilsonplein 2 
9000 Gent
tel. +32 9 267 86 84
europa@oost-vlaanderen.be

stedelijk contactpunt Gent
Strategische Subsidies - Strategie en Coördinatie
AC Portus – Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent 
tel. +32 9 266 53 28

website
uitgebreide informatie over het programma  
vind je terug via www.efro.be

EFRO Vlaanderen

AGENTSCHAP
ONDERNEMEN
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algemene doelstelling
Slimme, duurzame en inclusieve groei door innovatie, 
vergroening en een betere benutting van het 
arbeidspotentieel.

prioriteiten
1. versterken van onderzoek, technologische 

ontwikkeling en innovatie

• uitbreiding van onderzoeksinfrastructuur en 
samenwerking tussen kennisinstellingen

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

2. steun voor de overgang naar een koolstofarme 
economie in alle bedrijfstakken

• demonstratie van energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie in bedrijven

• demonstratie van energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie in openbare infrastructuur en woningbouw

• onderzoek, innovatie en demonstratie van koolstofarme 
technologieën

3. beschermen van het milieu en bevordering van 
efficiënte omgang met hulpbronnen

• beschermen, bevorderen en herstellen 
van biodiversiteit, bodembescherming en 
ecosysteemdiensten

• innovatie gericht op het beschermen van het milieu en 
het efficiënt omgaan met hulpbronnen

• efficiënte omgang met hulpbronnen in het (industriële) 
bedrijfsleven door aanpassing van productieprocessen

4. bevorderen van werkgelegenheid en ondersteuning 
van arbeidsmobiliteit

• verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aanbod 
op de arbeidsmarkt

programmagebied
Het programma wordt uitgevoerd in de grensregio tussen 
Vlaanderen en Nederland. In Vlaanderen gaat het om 
de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen (met 
uitzondering van de arrondissementen Veurne en Ieper), 
Antwerpen, Vlaams-Brabant (enkel arrondissement Leuven) 
en Belgisch Limburg. In Nederland gaat het om de provincies 
Zeeland, Noord-Brabant en Nederlands Limburg.

financiering
programmabudget: 152 miljoen euro
EFRO-bijdrage aan projecten: maximaal 50%

indienen van projecten
Er worden 1 à 2 projectoproepen verwacht per jaar. 
Projectvoorstellen kunnen ingediend worden binnen 
de termijn van een oproep. De selectie verloopt via een 
beslissingsprocedure in twee stappen. De eerste stap 
bestaat uit de indiening van een beknopt projectvoorstel, 
waarna een preselectie wordt gehouden. Voorstellen die 
de eerste selectie halen mogen verder werken aan een 
volwaardig aanvraagdossier, waarna een eindselectie volgt.

waarmee rekening houden?
• minimaal één Vlaamse en één Nederlandse partner
• zowel publieke als private actoren komen in aanmerking 

voor subsidie
• projectduur van 3 jaar
• sterke focus op samenwerking met bedrijven (kmo’s)

contact
gemeenschappelijk secretariaat
Interreg Vlaanderen-Nederland
Koningin Elisabethlei 18
2018 Antwerpen
tel. +32 3 240 69 20
info@grensregio.eu

provinciale contactpersoon
Team Europa
Woodrow Wilsonplein 2 
9000 Gent
tel. +32 9 267 86 84
europa@oost-vlaanderen.be

website
uitgebreide informatie over het programma vind je terug via 
www.grensregio.eu

INTERREG Vlaanderen-Nederland
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algemene doelstelling
Het ontwikkelen van een innovatief, kennis- en 
onderzoeksgebaseerd, duurzaam en inclusief 2 Zeeën-
gebied, waar natuurlijke hulpbronnen worden beschermd en 
de groene economie wordt bevorderd.

prioriteiten
1. technologische en sociale innovatie

• verbeteren van de randvoorwaarden voor innovatie
• bevorderen van innovatie door relevante actoren in 

sleutelsectoren
• ontwikkelen van sociale innovatie rond grote 

maatschappelijke uitdagingen

2. koolstofarme technologieën

• uitbreiden van de invoering van koolstofarme 
technologieën en toepassingen door bedrijfsleven, 
overheid en burgers

3. aanpassing aan klimaatverandering

• ondersteunen van acties voor de aanpassing aan de 
klimaatverandering en de bijbehorende verschijnselen

4. hulpbronefficiënte economie

• bevorderen van een efficiënt gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen en materialen door de invoering van 
nieuwe oplossingen voor een groenere economie

programmagebied
Het 2 Zeeëngebied omvat de kustregio’s van vier EU-
lidstaten langs de zuidelijke Noordzee en het Kanaal: 
Engeland, België (Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en 
Antwerpen), Frankrijk (Noord-Frankrijk) en Nederland. 
In Engeland loopt het programmagebied helemaal van 
Cornwall tot Norfolk, en op het vasteland strekt het zich uit 
van Picardië tot Texel. De provincie Oost-Vlaanderen maakt 
volwaardig deel uit van het programmagebied.

financiering
programmabudget: 256,6 miljoen euro
EFRO-bijdrage aan projecten: maximaal 60%

indienen van projecten
Er worden verschillende projectoproepen voorzien. 
Projectvoorstellen kunnen ingediend worden binnen 
de termijn van een oproep. De selectie verloopt via een 
procedure in twee stappen. De eerste stap bestaat uit de 
indiening van een beknopt projectvoorstel, waarna feedback 
volgt. Nadien kunnen de voorstellen verder uitgewerkt 
worden tot een volwaardig aanvraagdossier, waarna de 
effectieve selectie volgt.

waarmee rekening houden?
• projecten bevatten minstens één Engelse partner
• zowel publieke als private partners komen in aanmerking 

voor subsidie

contact
gemeenschappelijk secretariaat
Interreg 2 Zeeën
Les Arcuriales
45, rue de Tournai 5/D
59000 Rijsel, Frankrijk
tel. +33 3 20 21 84 80
contact@interreg2seas.eu

provinciale contactpersoon
Team Europa
Woodrow Wilsonplein 2 
9000 Gent
tel. +32 9 267 86 84
europa@oost-vlaanderen.be

website
uitgebreide informatie over dit programma vind je op  
https://www.interreg2seas.eu

INTERREG 2 Zeeën



Veurne

Oostende

Diksmuide

Roeselare

Brugge

Gent

Bastogne

Marche-
en-Famenne

Arlon

Tielt

Oudenaarde

Neufchâteau

Virton

Namur

Dinant

Charleroi

Philippeville

Soignies

Ieper
Kortrijk

Mouscron

Tournai
Ath

Mons

Thuin

Lille

FRANCE

LUX.
Luxembourg

PAS-DE-CALAIS

NORD

SOMME

AISNE ARDENNES

MARNE

OISE

Bruxelles

WALLONIE

VLAANDEREN

 Charleville-
Mézieres

Laon

in aanmerking
komende gebieden

betrokken bevolking:

oppervlakte grensgebied:
62 000 km2

10 500 000 habitants / inwoners

BELGIQUE/BELGIEDunkerque

Douai

Valenciennes

Cambrai

Avesnes sur Helpe

Béthune

Calais

Saint OmerBoulogne

Montreuil

Arras

Lens

Amiens

Abbeville

Péronne

Montdidier

Beauvais

Clermont

Senlis

Compiègne

Vouziers

Rethel

Sedan

Saint-
Quentin

Soissons

Reims

Chalons-
en-Champagne

Sainte-
Ménehould

Vitry-
Le-François

Epernay

 Château-
Thierry

Vervins

10 11

algemene doelstelling
Door middel van grensoverschrijdende samenwerking 
een kwalitatieve sprong voorwaarts maken gericht op het 
groeipotentieel van de grensstreek en de economische, 
sociale en territoriale cohesie van de grensoverschrijdende 
gebieden die er deel van uitmaken.

prioriteiten
1. verbeteren en ondersteunen van de 

grensoverschrijdende samenwerking op het vlak van 
onderzoek en innovatie

• versterken van onderzoek en innovatie in strategische 
sectoren en sectoren met sterke complementariteit

• overdracht en verspreiding van goede praktijken 
in strategische sectoren en sectoren met sterke 
complementariteit

2. versterken van het grensoverschrijdende 
concurrentievermogen van kmo’s

• gezamenlijk voorzieningen creëren, valoriseren en 
met elkaar delen om de kmo’s te ontwikkelen en te 
begeleiden bij het zoeken naar toegang tot de markten

3. beschermen en valoriseren van het milieu door 
een geïntegreerd beheer van grensoverschrijdende 
hulpbronnen

• op innoverende, creatieve en duurzame wijze het 
grensoverschrijdend patrimonium valoriseren en 
ontwikkelen via toerisme

• ontwikkelen van het geïntegreerde en duurzame 
beheer van de natuurlijke hulpbronnen en van de 
grensoverschrijdende ecosystemen

• anticiperen op en beheren van natuurlijke, 
technologische en industriële risico’s en van 
noodsituaties

4. bevorderen van de samenhang en de 
gemeenschappelijke identiteit in de grensregio’s

• versterken en bestendigen van de grensoverschrijdende 
netwerking en van het grensoverschrijdend 
dienstenaanbod voor de bevolking op gezondheidsvlak

• versterken en bestendigen van de grensoverschrijdende 
netwerking en van het grensoverschrijdend 
dienstenaanbod voor de bevolking op sociaal vlak

• bevorderen van de werkgelegenheid en de 
grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit, en integreren 
van de arbeidsmarkten

programmagebied
Het programmagebied omvat de volgende regio’s:
• Frankrijk: de departementen Nord, Aisne, Ardennes,  

Pas-de-Calais, Somme, Oise en Marne
• Wallonië: de provincies Henegouwen, Namen en 

Luxemburg
• Vlaanderen: de provincies West-Vlaanderen en 

Oost-Vlaanderen (enkel arrondissementen Gent en 
Oudenaarde)

financiering
programmabudget: 169,9 miljoen euro
EFRO-bijdrage aan projecten: maximaal 50% voor klassieke 
projecten, 55% voor projecten in het kader van een 
projectenportefeuille, 100% voor microprojecten

indienen van projecten
Er worden verschillende projectoproepen voorzien. 
Projectvoorstellen kunnen ingediend worden binnen 
de termijn van een oproep. De selectie verloopt via een 
beslissingsprocedure in twee stappen. De eerste stap 
bestaat uit de indiening van een beknopt projectvoorstel, 
waarna een preselectie wordt gehouden. Voorstellen die 
de eerste selectie halen mogen verder werken aan een 
volwaardig aanvraagdossier, waarna een eindselectie volgt.

waarmee rekening houden?
• projecten bevatten minstens een Franse en een Belgische 

projectpartner
• zowel publieke als private actoren komen in aanmerking 

voor subsidie
• binnen het programma kunnen drie soorten 

projecten verwezenlijkt worden: ‘klassieke’ projecten, 
projectenportefeuilles en microprojecten

• projectduur van maximum 4 jaar

contact
gemeenschappelijk secretariaat
Avenue Sergent Vrithoff 2
5000 Namen
tel. +32 81 24 94 10
info@interreg-fwvl.org

Vlaams steunpunt van het technisch team
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
tel. +32 50 40 34 19
interreg.nf@west-vlaanderen.be

provinciale contactpersoon
Team Europa
Woodrow Wilsonplein 2 
9000 Gent
tel. +32 9 267 86 84
europa@oost-vlaanderen.be

website
uitgebreide informatie over het programma vind je op  
http://interreg5.interreg-fwvl.eu

INTERREG France-Wallonie-Vlaanderen 
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algemene doelstelling
Het bevorderen van samenwerking om gemeenschappelijke 
uitdagingen aan te pakken en expertise op te bouwen om 
van de Noordzeeregio een economisch sterke en duurzame 
regio te maken.

prioriteiten
1. gaan voor groei: ondersteunen van economische 

groei in de Noordzeeregio

• ontwikkelen van nieuwe en verbeterde 
kennispartnerschappen tussen ondernemingen, 
kennisinstellingen, overheden en eindgebruikers met 
het oog op een langetermijnsamenwerking voor het 
ontwikkelen van producten en diensten

• verbeteren van de regionale ondersteuning van 
innovatiecapaciteit om de langetermijninnovatie en 
slimme specialisatiestrategieën te ondersteunen

• stimuleren van de publieke sector om vraag naar 
innovatie en innovatieve oplossingen te genereren voor 
het verbeteren van de publieke dienstverlening

2. eco-innovatie: stimuleren van een groene economie

• bevorderen van de ontwikkeling en gebruik van 
producten, diensten en processen om de vergroening 
van de economie van de Noordzeeregio te versnellen

• stimuleren van het gebruik van nieuwe producten, 
diensten en processen om de milieuvoetafdruk van de 
regio’s rond de Noordzee te verkleinen

3. duurzame Noordzeeregio: bescherming tegen 
klimaatverandering en milieubehoud

• demonstreren van nieuwe en/of verbeterde methodes 
voor het verhogen van de klimaatbestendigheid van 
bepaalde plaatsen

• ontwikkelen van nieuwe methodes voor een duurzaam 
beheer van de Noordzee-ecosystemen op de lange 
termijn

4. promotie van groene transport en mobiliteit

• demonstreren van innovatieve en/of verbeterde 
transport- en logistieke oplossingen met het 
potentieel om grote volumes vracht weg te halen van 
langeafstandstransport over de weg

• stimuleren van het gebruik en toepassing van groene 
transportoplossingen voor regionaal vracht- en 
personenvervoer

programmagebied
Het programmagebied omvat een aantal regio’s rond het 
Noordzeegebied. Het gaat om delen van het Verenigd 
Koninkrijk, Vlaanderen (provincies Oost-Vlaanderen, West-
Vlaanderen en Antwerpen), Nederland, Duitsland, Zweden, 
Denemarken en Noorwegen. Voor Oost-Vlaanderen komt het 
hele grondgebied van de provincie in aanmerking.

financiering
programmabudget: 167 miljoen euro
EFRO-bijdrage aan projecten: maximaal 50%

indienen van projecten
Er worden 1 à 2 projectoproepen verwacht per jaar. 
Projectvoorstellen kunnen ingediend worden binnen 
de termijn van een oproep. De selectie verloopt via een 
beslissingsprocedure in twee stappen. De eerste stap 
bestaat uit de indiening van een beknopt projectvoorstel, 
waarna een preselectie wordt gehouden. Voorstellen die 
de eerste selectie halen mogen verder werken aan een 
volwaardig aanvraagdossier, waarna een eindselectie volgt.

waarmee rekening houden?
• partners uit drie landen, waaronder ten minste twee 

lidstaten
• zowel publieke als private actoren komen in aanmerking 

voor subsidie
• projectduur van 3 jaar

contact
gemeenschappelijk technisch secretariaat
Toldboden 3E
8800 Viborg
Denmark
tel. + 45 7841 1770
info@northsearegion.eu

nationaal contactpunt
Agentschap Ondernemen - Entiteit Europa Economie
Ellipsgebouw bus 12 
Koning Albert II-laan 35
1030 Brussel
tel. +32 2 553 38 63
economie.europa@vlaanderen.be

provinciale contactpersoon
Team Europa
Woodrow Wilsonplein 2 
9000 Gent
tel. +32 9 267 86 84
europa@oost-vlaanderen.be 

website

uitgebreide informatie over dit programma vind je op  
www.northsearegion.eu

INTERREG Noordzeeregio 
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algemene doelstelling
Het programma wil van Noordwest-Europa één van  
`s werelds belangrijkste economische spelers maken en een 
aantrekkelijke plaats om te wonen en te werken, met een 
hoog niveau van innovatie, duurzaamheid en cohesie.

prioriteiten
1. innovatie

• het verbeteren van de innovatieprestaties in Noordwest-
Europa door internationale samenwerking

2. overgang naar een koolstofarme economie

• de implementatie van CO2-, energie- en 
klimaatstrategieën verbeteren

• het gebruik van koolstofarme technologieën, producten, 
processen en diensten verhogen

• de implementatie van koolstofarme technologieën in de 
transportsystemen verbeteren

3. efficiënte omgang met hulpbronnen en grondstoffen

• het optimaliseren van het (her)gebruik van grondstoffen 
en hulpbronnen

programmagebied
Het programma Noordwest-Europa omvat het Verenigd 
Koninkrijk, Ierland, Frankrijk (deels), België, Nederland 
(deels), Luxemburg, Duitsland (deels) en Zwitserland. 
Voor Oost-Vlaanderen komt het hele grondgebied van de 
provincie in aanmerking.

financiering
programmabudget: 396,1 miljoen euro
EFRO-bijdrage aan projecten: maximaal 60%

indienen van projecten
Er worden verschillende projectoproepen voorzien. 
Projectvoorstellen kunnen ingediend worden binnen 
de termijn van een oproep. De selectie verloopt via een 
beslissingsprocedure in twee stappen. De eerste stap 
bestaat uit de indiening van een beknopt projectvoorstel, 
waarna een preselectie wordt gehouden. Voorstellen die 
de eerste selectie halen mogen verder werken aan een 
volwaardig aanvraagdossier, waarna een eindselectie volgt.

waarmee rekening houden?
• partners uit ten minste drie landen, waarvan twee partners 

uit de regio Noordwest Europa
• zowel publieke als private actoren komen in aanmerking 

voor subsidie
• projectduur van 3 jaar

contact
gemeenschappelijk secretariaat
Les Arcuriales 6/D
45, rue de Tournai
59000 Rijsel
Frankrijk
tel. +33 3 20 78 55 00
nwe@nweurope.eu

vlaams contactpunt
Agentschap Ondernemen - Entiteit Europa Economie
Ellipsgebouw bus 12
Koning Albert II-laan 35
1030 Brussel
tel. +32 2 553 37 16
economie.europa@vlaanderen.be

provinciale contactpersoon
Team Europa
Woodrow Wilsonplein 2 
9000 Gent
tel. +32 9 267 86 84
europa@oost-vlaanderen.be 

website
uitgebreide informatie over het programma vind je terug via 
www.nweurope.eu

INTERREG Noordwest-Europa 
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algemene doelstelling
INTERREG Europa wil aan de hand van projecten, de 
uitvoering van het regionaal beleid in Europa verbeteren. 
De nadruk ligt hierbij op programma’s die investeren in 
economische groei en banen alsook Europese territoriale 
samenwerking.

prioriteiten
1. onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

• versterken van onderzoeks- & innovatie-infrastructuur 
en capaciteiten

• opleveren van innovatie door regionale innovatieketens 
in slimme specialisatiedomeinen

2. concurrentievermogen van kmo’s

• kmo’s ondersteunen tijdens alle fasen van hun 
levenscyclus om groei en innovatie te ontwikkelen en te 
realiseren

3. koolstofarme economie

• aanpakken van de overgang naar een koolstofarme 
economie

4. milieu en efficiënte omgang met hulpbronnen

• bescherming en ontwikkeling van natuurlijk en cultureel 
erfgoed

• overgang naar een grondstof-efficiënte economie door 
promotie van groene groei en eco-innovatie

programmagebied
Het programmagebied van het INTERREG Europa programma 
beslaat het volledige grondgebied van de 28 lidstaten van de 
Europese Unie alsook Noorwegen en Zwitserland.  
De provincie Oost-Vlaanderen maakt integraal deel uit van 
het programma.

financiering
programmabudget: 359,3 miljoen euro
de EFRO-bijdrage aan projecten is afhankelijk van het statuut 
van de partner (en niet meer van de locatie):
• overheden en publieke instellingen: 85%
• privaat zonder winstoogmerk: 75 %
• Noorse partners kunnen 50 % van het Noors fonds krijgen

indienen van projecten
Er worden verschillende projectoproepen voorzien. 
Projectvoorstellen kunnen ingediend worden binnen de 
termijn van een oproep. De indiening gebeurt via een 
1-stapsprocedure. Voorafgaand aan de officiële indiening is 
het mogelijk om feedback te krijgen van het secretariaat op 
het projectvoorstel.

waarmee rekening houden?
• minimaal drie landen per project, waarvan er minimaal 

twee uit een EU-lidstaat moeten zijn
• partners uit Noorwegen en Zwitserland kunnen ook 

participeren in projecten
• partners binnen projecten zijn overheidsorganisaties, 

publieke instellingen en private organisaties zonder 
winstoogmerk

• de promotor moet een overheidsorganisatie zijn
• de prioriteiten zijn gericht op het opstellen van 

beleidsactieplannen
• de focus ligt op projecten die zich richten op kennisdeling. 

Er zijn 2 soorten acties:
– samenwerkingsprojecten waarbij gedurende 3 tot 5 

jaar ervaringen worden uitgewisseld rond gedeelde 
beleidsdomeinen.

 Deze projecten verlopen in twee fasen. In de eerste fase 
wisselen de partners ervaringen uit en worden regionale 
actieplannen uitgewerkt. In de tweede fase wordt de 
uitvoering van de actieplannen opgevolgd. Alleen de 
eerste fase komt in aanmerking voor Europese steun en 
duurt maximaal drie jaar.

– beleidsnetwerken gericht op ervaringsuitwisseling.  
Via deze platformen wordt de kennis verbeterd over de 
beleidsplannen in de 4 thema’s. Organisaties die zich 
bezighouden met regionale ontwikkelingsprogramma’s 
in Europa kunnen hierin oplossingen vinden om hun 
beleid hierover te verbeteren.

contact
gemeenschappelijk technisch secretariaat
Les Arcuriales 5D
45 rue de Tournai
59000 Rijsel
Frankrijk
tel. +33 3 28 14 41 00

provinciale contactpersoon
Team Europa
Woodrow Wilsonplein 2 
9000 Gent
tel. +32 9 267 86 84
europa@oost-vlaanderen.be 

website
uitgebreide informatie over dit programma vind je op  
www.interregeurope.eu

INTERREG Europa 
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plattelandsontwikkeling 
2014 – 2020
De functies die het platteland voor zijn bewerker, bewoner, 
bezoeker vervult, zijn in de tijd geëvolueerd. Het platteland, 
van oudsher economisch en sociaal gedragen door de land- 
en tuinbouw, heeft nu nog steeds belangrijke uiteenlopende 
functies.

Vanuit de gebiedsgerichte taakstelling wil het 
provinciebestuur samen met Europa en Vlaanderen een 
antwoord bieden op de sociale, economische, ecologische, 
culturele en ruimtelijke uitdagingen op het platteland, 
enerzijds vanuit het provinciaal uitvoeringsplan ‘Buitengoed, 
Goed buiten’ en anderzijds met het Programma voor 

Plattelandsontwikkeling (PDPO). Hiervoor zijn vanuit het 
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, 
Vlaanderen en het provinciebestuur middelen ter 
beschikking.

Met deze middelen werken we aan een leefbaar platteland 
en samen met de projectpromotoren willen we de 
vooropgestelde doelstellingen van het geïntegreerde, 
gebiedsgerichte en gedifferentieerde plattelandsbeleid 
bereiken. 

© Toerisme Oost-Vlaanderen



Gent

Beveren

Aalst

Aalter

Deinze

Ninove

Maldegem

Brakel

Assenede

Evergem

Lokeren

Zele
Nevele

Lochristi

Sint-Niklaas

Zulte

HerzeleZottegem

Temse

Lede

Sint-Laureins

Oudenaarde

Stekene

Eeklo

Ronse

Berlare

Hamme

Zwalm

Geraardsbergen

Laarne

Maarkedal

Gavere

Lierde

Kaprijke

Wetteren

Oosterzele

Dendermonde

Haaltert

Nazareth

Moerbeke

Kruibeke

Kruishoutem

Zomergem

Merelbeke

Knesselare

Zingem Erpe-Mere

LebbekeMelle

Kluisbergen

Wichelen

Waasmunster

De Pinte

Zelzate

Sint-Gillis-Waas

Wachtebeke

Wortegem-Petegem

Buggenhout

Destelbergen

Waarschoot

Lovendegem

Sint-Lievens-Houtem

Horebeke

Denderleeuw

Sint-Martens-Latem

Leader Meetjesland

Leader Vlaamse Ardennen

Leader Grensregio Waasland

20 21

algemene doelstelling
Het verhogen van de leefbaarheid van het platteland in al 
zijn facetten, zowel op economisch, ecologisch, educatief, 
recreatief en/of sociaal vlak. LEADER heeft daarnaast ook tot 
doel plattelandsactoren ertoe aan te sporen een specifiek 
plattelandsbeleid voor hun gebied op te maken.

prioriteiten voor  
geheel Oost-Vlaanderen
1. ondernemen

• duurzame lokale voedselvoorziening, verbreden van 
de activiteiten van een landbouwer, initiatieven tegen 
voedselverspilling …

2. armoede en welzijn

• armoede bij mensen in onderbescherming, 
kinderen en land- en tuinbouwers, het voorzien van 
ontmoetingsruimten en -plaatsen …

3. mobiliteit

• opstellen en/of uitvoeren van lokale 
functietoekenningsplannen, trage wegen (beperkt) …

4. erfgoed en toerisme

• ondersteunen van recreatieve mogelijkheden, 
behoud en beheer van (klein) historisch erfgoed, 
gebiedsgerichte projecten omtrent de karakteristieke 
kenmerken van een streek …

5. klimaatneutraal Oost-Vlaanderen

• het draagvlak, de betrokkenheid en de participatie 
voor klimaatgerichte acties vergroten, creëren van 
lokale of regionale kringlopen inzake water, energie en 
eiwitbronnen, acties op vlak van klimaatadaptatie en 
-mitigatie …

6. open ruimte

• landschappelijke integratie van landbouw(aanverwante) 
bedrijven verbeteren, loket onderhoud buitengebied 
(LOB) verder ontwikkelen …

prioriteiten binnen  
het LEADER-gebied Meetjesland
1. profileren en promoten van streekidentiteit (met inbegrip 

van toerisme en recreatie)
2. leefbare dorpen
3. startende en jonge rurale ondernemers

prioriteiten binnen  
het LEADER-gebied Grensregio 
Waasland
1. lokale voedselstrategieën en streekproducten
2. leefbare dorpen
3. profileren en promoten van streekidentiteit (met inbegrip 

van toerisme en recreatie)

prioriteiten binnen het  
LEADER-gebied Vlaamse Ardennen
1. landbouw- en natuureducatie
2. leefbare dorpen
3. profileren en promoten van streekidentiteit  

(met inbegrip van toerisme en recreatie)

programmagebied
De Oost-Vlaamse prioriteiten kunnen uitgevoerd worden in 
alle Oost-Vlaamse gemeenten, behalve Aalst, Sint-Niklaas en 
Gent. Daarnaast heeft elk LEADER-gebied specifieke acties 
die binnen alle gemeenten van dit gebied uitgevoerd kunnen 
worden.

financiering
budget Oost-Vlaamse prioriteiten (excl. LEADER):  
8,9 miljoen euro
budget LEADER: 6,3 miljoen euro
Dit programma wordt gefinancierd vanuit Europa, 
Vlaanderen en Oost-Vlaanderen.
bijdrage aan projecten: maximaal 65%

indienen van projecten
Er wordt 1 projectoproep verwacht per jaar. Dit kan 
eventueel tweejaarlijks zijn bij LEADER Vlaamse Ardennen 
en Meetjesland. Projecten kunnen ingediend worden binnen 
de termijn van een oproep. (Infrastructuur)Projecten met een 
impact op de omgevingskwaliteit, dienen voor indiening een 
advies te hebben van de Provinciale Kwaliteitskamer voor 
Oost-Vlaanderen.

waarmee rekening houden?
projectduur van maximaal 2,5 jaar

programma voor 
plattelandsontwikkeling 2014-2020

contact
plattelandsloket Oost-Vlaanderen
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
tel. +32 9 267 86 61
plattelandsloket@oost-vlaanderen.be 

LEADER Grensregio Waasland 
Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas
tel. +32 9 267 86 73
platteland@oost-vlaanderen.be

LEADER Meetjesland 
Oostveldstraat 91, 9900 Eeklo
tel. +32 9 267 87 16
platteland@oost-vlaanderen.be

LEADER Vlaamse Ardennen 
Veemarkt 27, 9600 Ronse
tel. +32 9 267 87 16
platteland@oost-vlaanderen.be

website
uitgebreide informatie over het programma vind je terug via  
www.oost-vlaanderen.be/platteland 
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Europees Sociaal Fonds (ESF)
Het ESF is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen 
om de economische, sociale en territoriale samenwerking 
in de Europese Unie te versterken. Dit fonds vergroot de 
kans op werkgelegenheid, stimuleert beter onderwijs en 
verbetert de situatie van de meest kwetsbare mensen met 
een verhoogd risico op armoede. 

Vlaams contactpunt
Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
tel. +32 2 552 83 51
info@esf-agentschap.be

website
www.esf-agentschap.be

VLEVA subsidiegids 
De Europese subsidiegids van het Vlaams Europees 
Verbindingsagentschap (VLEVA) geeft een compleet 
overzicht van de beschikbare Europese fondsen in 
Vlaanderen.

contact 
Vlaams-Europees verbindingsagentschap
Kortenberglaan 71
1000 Brussel
tel. +32 2 737 14 30
subsidieteam@vleva.be

website
www.vleva.eu/subsidiewijzer

thematische fondsen
Naast de structuurfondsen ESF, EFRO en ELFPO kan je 
ook gebruik maken van de ’thematische’ fondsen. Dit zijn 
een aantal subsidieprogramma’s die rechtstreeks door de 
Europese Commissie zelf worden beheerd. Doel is bij te 
dragen aan de Europa 2020-strategie en de belangrijke 
maatschappelijke uitdagingen waar Europa voor staat, zoals 
klimaatverandering, vergrijzing, CO2-reductie in de economie 
en transport, sociale inclusie en tewerkstelling. 

De thematische fondsen richten zich vooral op:
• onderzoek en innovatie
• kennisuitwisseling en capaciteitsopbouw
• onderwijs en demonstratieprojecten
• Europese en cross-sectorale samenwerking 

andere fondsen

De meest relevante programma’s vind je hier: 

programma inhoud
Horizon 2020 onderzoek en innovatie 

pijler I: wetenschap op topniveau 
pijler II: industrieel leiderschap 
pijler III: maatschappelijke uitdagingen

Erasmus+ onderwijs en opleiding / jeugd / sport
Creatief Europa - bescherming, ontwikkeling en bevordering culturele en taalkundige 

diversiteit, erfgoed
- concurrentievermogen creatieve en culturele sectoren

Europa voor de burger bijdrage tot Europese identiteit, geschiedenis, diversiteit, burgerschap 
en participatie

Europees Programma voor Tewerkstelling  
en Sociale Innovatie (EaSI)

werkgelegenheid, verbetering van sociale bescherming en bestrijding 
van armoede en sociale uitsluiting

Cosme - versterken van het concurrentievermogen van ondernemingen en 
kmo’s

- speciale aandacht naar jonge, nieuwe en vrouwelijke ondernemers en 
kandidaat-ondernemers

Rechten en Burgerschap bevordering van grondrechten, anti-discriminatie, diversiteit, en 
gelijkheid

Life overgang naar koolstofarme en klimaatbestendige economie, 
verbetering van milieu en omgeving

Gezondheid voor Groei verbinden van de economische groei met gezondheid
andere thematische fondsen financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking, Justitie, 

Connecting Europe Facility, Douane 2020, Consumentenprogramma ...

Uitgebreide informatie over de verschillende fondsen kan je raadplegen via:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_nl.pdf
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Euregio Scheldemond is het grensoverschrijdende 
samenwerkingsverband tussen de provincies Zeeland,  
Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. 

De Scheldemondraad, de motor achter de 
grensoverschrijdende samenwerking, werd in 1993 
officieel geïnstalleerd. Het is een overlegplatform voor het 
signaleren en gezamenlijk aanpakken van grensknelpunten 
en grensoverschrijdende opportuniteiten in de Euregio 
Scheldemond.

De gouverneurs van Oost- en West-Vlaanderen en de 
commissaris van de Koning van Zeeland zijn wisselend 
voorzitter van de Scheldemondraad (jaarlijks roulerend) en 
trekken in die zin de grensoverschrijdende samenwerking 
tussen de drie provincies. Beleidsmatig zijn het de 
gedeputeerden die aan zet zijn, met uitzondering van het 
thema veiligheid.

Sinds enkele jaren werkt Euregio Scheldemond met een 
aantal prioritaire thema’s: 
• biogebaseerde economie 
• innovatie in de zorg 
• duurzame havens en logistiek
• agro-food en aquacultuur
• adaptatie aan de klimaatverandering 
• demografische veranderingen
• grensarbeid

In 2012 werd besloten deze thema’s te verdiepen en waar 
nodig te herdefiniëren. Deze oefening heeft in 2014 geleid 
tot een Strategische Visie 2014-2020 Euregio Scheldemond, 
met daaraan gekoppeld een actieplan. Euregio Scheldemond 
wil in 2020 een toonaangevende, dynamische regio zijn in 
het Vlaams-Nederlandse grensgebied en de regio duidelijk 
op de Europese kaart zetten. In het actieplan is te lezen hoe 
Euregio Scheldemond dit wil doen.

Het actieplan is opgebouwd rond vier thema’s: 
1. kennis en innovatie
2. logistiek en mobiliteit
3. werken en ondernemen
4. klimaat en leefbaarheid

Een belangrijke rol voor het tot uitvoering brengen 
van het actieplan is weggelegd voor het secretariaat 
Euregio Scheldemond. Het Euregiosecretariaat zal zich 
de komende jaren maximaal richten op het initiëren van 
concrete projecten, het realiseren van de in het actieplan 
genoemde acties en lobbydossiers, en het bevorderen van 
kennisuitwisseling of afstemming.

Voor kleinschalige grensoverschrijdende acties kan een 
beroep gedaan worden op het Scheldemondfonds. 

contact
Euregio Scheldemond
Woodrow Wilsonplein 2 
9000 Gent
tel. +32 9 267 87 02
europa@oost-vlaanderen.be

website
www.euregioscheldemond.be

Op de vorige pagina’s werden de verschillende programma’s 
voorgesteld waarbinnen kansen liggen om jouw projectidee 
te realiseren. 

Maar hoe begin je er aan? Met onderstaande tips kom je al 
goed voorbereid aan de start.

Formuleer een antwoord op de vele vragen en breng zo je 
projectaanvraag tot een goed einde. Vorm zo de basis voor 
een succesvol Europees project. 

Vanuit de praktijk ervaren we de volgende stappen: 
1. start: je organisatie gaat voor een Europees project
2. ontwikkelen van je projectidee
3. voorbereiding van de indiening 
4. indiening en beslissing over je project
5. uitvoering van je project
6. evaluatie en continuering van je project

Euregio Scheldemond tips voor een succesvol  
Europees project

stap 1
je organisatie 
gaat voor een 

Europees
project

leerproces

stap 4
indiening en

beslissing over
je project

stap 2
ontwikkelen

van je
projectidee

stap 6
evaluatie en
continuering
van je project

stap 3
voorbereiden

van de indiening

stap 5
uitvoering van

je project
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je organisatie gaat voor  
een Europees project
een Europees project is een meerwaarde voor:
• je organisatie: jobcreatie, ontwikkeling van competenties 

en ervaringen, hoger ambitieniveau, cofinanciering, 
netwerk uitbouwen, profilering, internationale uitstraling … 

• de doelgroep van je project: lokale thema’s komen in de 
schijnwerpers, verbeterde dienstverlening

• je projectomgeving/werkingsgebied: projecten zorgen 
voor hefbomen met een verbeterde en/of versnelde 
projectuitvoering dankzij het Europees duwtje in de rug. 
Het project kan een katalysatoreffect teweegbrengen 
voor je organisatie of bestuur. Je brengt Europa dichtbij 
en maakt Europa lokaal zichtbaar. Je project geef 
nieuwe impulsen rond innovatie, duurzaamheid en 
ondernemerschap. 

hoe begin je er aan? 
Heb je een idee, neem zelfs in een vroegtijdig stadium 
contact op met de provinciale contactpersonen. Zij hebben 
up-to-date zicht op de mogelijkheden, laatste stand van 
zaken en voorwaarden.

stel je de volgende basisvragen 
• wat wil je met je organisatie bereiken? 
• wat zijn je eigen ideeën? 
• wat zijn de baten? En de kosten?
• welke rol zie je voor je organisatie? Promotor, partner, 

leider van één werkpakket, waarnemer …?
• wat is je ambitie? Zelf een project initiëren of aansluiting 

zoeken bij een ander projectidee?

maak afspraken binnen je organisatie:  
samenwerken is mensenwerk!
• is het project gedragen door je organisatiebeleid?
• heb je een formeel akkoord: Algemene Vergadering, 

Raad van Bestuur, Schepencollege, Deputatie, andere 
bestuursorganen …?

• welke deskundigheid is in huis aanwezig?
• wanneer? Tijd en ruimte kunnen vrijmaken: tijd tot 

beslissing en start van project kan variëren tussen de 8 
maand en een jaar

• wie zal het project uitvoeren/opvolgen? 
• maak goede afspraken met collega’s en medewerkers
• de projectadministratie zal gebeuren door …? 
• Europese cofinanciering bedraagt nooit 100% en vraagt 

altijd eigen financiering
• voorzie een eigen financiële buffer want de Europese 

subsidie komt pas nadat je de uitgaven hebt gedaan
• voor het financiële luik kan je vertrouwen op … :

– tijdsregistraties personeel
– financiële rapportage en declaraties …

• hoe verloopt het beheer van informatie en interne-externe 
communicatie?

ontwikkelen van je projectidee
Er zijn vele soorten programma’s en verschillende types 
projecten mogelijk. Elk programma heeft zijn eigen regels en 
verschillen in verleden, heden en toekomst! 
Bekijk daarom samen met de provinciale contactpersonen 
of je voor een lokaal of internationaal project gaat en wat de 
voorwaarden zijn. 

zoektocht naar partner(s)
Waar vind ik partners voor mijn project?  
Of info over projecten die nog partners zoeken?
• je eigen netwerken (nationaal en internationaal)
• contacteer de provinciale contactpersonen
• contacteer de contactpunten
• websites van de individuele programma’s 

(partnerzoekmodules, prikborden met projectideeën)
• evenementen provinciaal, regionaal of door de 

programmasecretariaten georganiseerd

weet wie je date!
• welke partners: overheden, onderzoeks-, 

onderwijsinstellingen, bedrijven, organisaties … 
• suggesties voor de 1e introductie: 

– presentatie gebied/partner
– zorg voor een 1e samenvatting van het idee voor 

samenwerking
– zoek- en selectiecriteria voor bijkomende partners: 

cruciale partners betrekken, en hen tijdig over het 
project informeren of consulteren 

• goede afspraken, goede vrienden: plan je aanpak! 
– welke partner coördineert?
– wie zorgt voor contacten en opvolging?
– hoe en met welke middelen?
– tijdslimieten verschillende stadia bewaken 

• voorbereidingskosten worden gedragen door … ? 
• heb ook aandacht voor: cultuur- en taalverschillen, 

verschillende omgangs- en werkvormen, verschillende 
bevoegdheden van een soortgelijke organisatie

voorbereiding van de indiening
welke documenten vul je in?
• projectfiche: realistische doelen, strategie en plan van 

aanpak
• financiële tabel 
• samenvatting
• intentieverklaringen
• samenwerkingsovereenkomst(en)

projectplanning: goed begonnen is half gewonnen
maak een onderbouwd plan van aanpak en deel je project 
op in verschillende activiteiten of werkpakketten
• per activiteit:

– verantwoordelijke organisatie en persoon
– beoogde resultaten met bijhorende tijdsplanning
– indicatoren nodig voor monitoring en evaluatie
– kostprijs 
– timing 

financieel plaatje
• welke budgetten: minimum? Maximum?
• wat zijn de subsidiabele kosten?
• wordt er met reële kosten of forfaitaire kosten gewerkt?
• welke managementkosten worden voorzien?
• hou rekening met aanbestedingen
• ramingen zijn niet vrijblijvend 
• hou rekening met de Europese regelgeving inzake 

staatsteun

stap 1 stap 2 stap 3
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indiening en beslissing  
over je project
Vaak wordt gewerkt met eerst een aanmelding van 
je projectidee en aansluitend, indien akkoord door 
programmasecretariaat, de definitieve indiening. 

projectaanvraag ingediend?
• tijdig én volledig (bijlagen, garanties …) ingediend?
• succesfactor voor goedkeuring: 

– relevantie voor het programma
– kwaliteit projectvoorstel
– projectpartnerschap 
– de te verwachten resultaten
– duurzaamheid van het voorstel
– biedt het project waar voor zijn geld?

• subsidieovereenkomst: contract is basis voor latere 
projectevaluatie en financiële afrekening

werd je project afgekeurd?
Vraag zeker en vast feedback bij de coördinator/
dossierbehandelaar van de verantwoordelijke organisatie, 
steunpunt, loket, agentschap … 
In sommige gevallen kan je mits de nodige aanpassingen je 
project in een volgende oproep opnieuw indienen.

uitvoering van je project
hou bij de uitvoering van je project en het volgen van je 
plan van aanpak ook rekening met de vereisten inzake 
projectopvolging 
• verschaffen van informatie:

– voortgang project intern
– voor formele rapportages 
– voor informeren gebied en eigen media over 

projectactiviteiten
• verantwoording aan opdrachtgevers en financierders
• monitor je behaalde resultaten

voorzie tijd voor de formele declaraties
• inhoudelijk: 

– uitgevoerde acties
– aanpassingen indicatoren
– gebruikte communicatie

• financieel:
– gemaakte kosten en betalingen
– tijdsregistraties

communiceren over je project:  
draag je projectboodschap uit! 
maak en volg je communicatieplan en draaiboek: 
• maak gebruik van de sociale media zowel intern als 

extern: Twitter; website voor het project of informatie 
op de sites van de verschillende partnerorganisaties; 
Youtube; Facebook pagina van het project (voor intern of 
extern gebruik)

• welk promotiemateriaal voorzie je: gadgets, publicaties, 
organisatie van (publieks)evenementen

• goed kosten/baten afwegen

evaluatie en continuering  
van je project
• welke resultaten werden gehaald? 
• hoe werden de resultaten gehaald?
• welke ervaringen werden opgedaan?
• vragen naar eigen beleid bijsturen? 
• implementatie in beleid
• zelfstandige continuering en verderzetting van project 

geeft je project vleugels! 

stap 4 stap 5 stap 6
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De nieuwsbrief van Team Europa vertelt je wat er reilt en 
zeilt in onze provincie op Europees vlak. Hij informeert 
je over de verschillende Europese programma’s, de 
lopende projectoproepen en de projecten die werden 
goedgekeurd. Daarnaast blijf je op de hoogte van de acties 
en evenementen van het Informatiepunt Europa Direct.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief via  
www.oost-vlaanderen.be/europa en ontvang  
automatisch het volgende nummer in je postvak.

voor meer informatie over de nieuwsbrief, contacteer
Team Europa
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
tel. +32 9 267 86 84
europa@oost-vlaanderen.be 
www.oost-vlaanderen.be/europa

Op één website snel een overzicht krijgen van de 
samenwerkingen binnen Euregio Scheldemond, alsook 
de activiteiten en de programma’s waar de Provincie 
Oost-Vlaanderen bij betrokken is. Klik ook door naar het 
Informatiepunt Europa Direct.

De pagina ‘Europese Programma’s’ wijst je de juiste weg 
naar de programmagebieden, de prioriteiten en de Oost-
Vlaamse contactpersonen van EFRO Vlaanderen, Interreg en 
PDPO.

neem een kijkje
www.oost-vlaanderen.be/europa 

nieuwsbrief

website

De Europese programmaperiode 2014-2020 is gestart met nieuwe kansen voor jouw organisatie.

De provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt organisaties die een Europees project willen opstarten.  
We doen dit onder meer door:
• je te informeren over de verschillende Europese programma’s
• je te helpen bij de keuze van een programma voor jouw projectidee
• je te adviseren bij de opmaak en indiening van je projectvoorstel
• je te helpen in je zoektocht naar (internationale) partners
• je uitleg te geven over de procedures

Daarnaast organiseren we regelmatig informatiesessies en events over de Europese programma’s.  
Blijf op de hoogte van onze activiteiten via de nieuwsbrief ‘Oost-Vlaanderen gaat vreemd.

wat kan de provincie voor je doen?
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Het Informatiepunt Europa Direct (IED) Oost-Vlaanderen 
werd opgericht door de Europese Commissie en de Provincie 
Oost-Vlaanderen met de steun van de FOD Buitenlandse 
Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

De taakstelling van het Informatiepunt Europa Direct is 
drieledig:
• informeren: het Informatiepunt Europa Direct vormt een 

lokale schakel tussen burgers en de EU. Het doel van het 
Informatiepunt is informatie en advies verspreiden over 
het beleid van de Europese Unie, het lokale en regionale 
debat over de Europese Unie actief stimuleren, de 
Europese instellingen in staat stellen te zorgen voor een 
betere verspreiding van Europese informatie en de burger 
de mogelijkheid bieden de instellingen van de Europese 
Unie beter te leren kennen.

• doorverwijzen: het Informatiepunt Europa Direct beschikt 
over actuele opzoekmogelijkheden, via brochures, 
Europese databanken, internet …

 Je vindt een schat aan actuele informatie op de Europa-
server: www.europa.eu.

• organiseren: van debatten, wedstrijden, evenementen, 
vormingssessies, workshops etc.

Het Informatiepunt Europa Direct besteedt extra aandacht 
aan het onderwijs en ontwikkelt voor de verschillende 
onderwijsniveaus didactisch materiaal.

Wil je op de hoogte worden gehouden? Bezorg ons je 
gegevens en we nemen je op in het adressenbestand.

contact
Informatiepunt Europa Direct
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
tel. +32 9 267 70 17 
europadirect@oost-vlaanderen.be

website
www.oost-vlaanderen.be/europadirect

Europa Direct Oost-Vlaanderen trefwoordenlijst
cofinanciering: uw project kan maximaal voor een bepaald percentage vanuit het EFRO/ESF/ELFPO 
gefinancierd worden. Het overige percentage dient u te voorzien via cofinanciering (of eigen middelen).  
Deze cofinanciering kan van de projectpartners komen, maar ook van overheden en/of andere organisaties  
(of een combinatie van beide).

EFRO: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
Het EFRO heeft ten doel bij te dragen aan de versterking van de economische en sociale cohesie door de 
ongelijkheid tussen de regio’s te verkleinen. Deze bijdrage neemt de vorm aan van ontwikkelingssteun en 
steun voor de structurele aanpassing van de regionale economieën, met inbegrip van de omschakeling van 
industriegebieden met afnemende economische activiteit.

ELFPO: Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

ESF: Europees Sociaal Fonds

ESI-fondsen: Europese structuur- en investeringsfondsen

Europa 2020: Europa 2020 is het tienjarenplan voor groei van de Europese Unie.
De strategie moet leiden tot  slimme groei door efficiënter te investeren in onderwijs, onderzoek en innovatie, 
duurzame groei dankzij vastberaden stappen richting een CO2-arme economie, en inclusieve groei met nadruk 
op nieuwe banen en armoedebestrijding. De strategie is gericht op vijf ambitieuze doelstellingen op het 
gebied van werk, innovatie, onderwijs, armoedebestrijding en klimaat/energie. 

IED: Informatiepunt Europa Direct

INTERREG: Grensoverschrijdende, transnationale of interregionale samenwerking met de bedoeling  
een harmonieuze, evenwichtige en duurzame ontwikkeling van de hele Europese Unie na te streven.  
‘INTERREG V’ is de eigenlijke invulling van ‘Europese Territoriale samenwerking’.

LEADER/LEADER Methodiek: ‘Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale’.  
Deze methodiek wordt toegepast in welomschreven subregionale plattelandsgebieden en streeft naar  
kwalitatief hoogstaande, originele strategieën voor een duurzame plattelandsontwikkeling die tot een 
verbetering van de leefbaarheid kan leiden. Een sleutelrol is weggelegd voor de ‘Plaatselijke Groep’, die uit 
publieke en private partners bestaat en van onderuit de ontwikkelingsstrategie uitwerkt en over de projecten 
beslist.

O&O: Onderzoek en Ontwikkeling

Operationeel Programma: Het document dat door een lidstaat is ingediend en door de Europese Commissie 
is goedgekeurd, waarin een ontwikkelingsstrategie wordt uiteengezet die gebaseerd is op een coherent geheel 
van prioriteiten en gefinancierd wordt vanuit het EFRO. De programma’s zijn gestructureerd volgens prioritaire 
assen, thematische en specifieke doelstellingen. 

PDPO: Programma Document voor Plattelandsontwikkeling

Samenwerkingsprogramma: zie Operationeel Programma

Triple Helix: Samenwerking tussen overheid, bedrijfswereld en kennisinstellingen
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