Belangrijkste EU subsidiemogelijkheden voor Vlaamse EE-projecten 2021-2027
Programma

Doelgroep

Soort projecten

Eligible costs

Indicatief
projectbudget

focus op
alle (publiek,
infrastructuur
profit, nonfocus op innovatieve
(materialen,
1 - 10M€, met
profit); sommige
demonstratieprojecten
renovatie, bouw)
soms
oproepen gericht
EFRO Vlaanderen
o.a. opleidings-infrastructuur, maar ook beperkt uitschieters van
op spec. groepen
doorgedreven renovaties sociale werking (personeel,
duurdere
bijv. sociale
woningen, kennisverspreiding,…
communicatie,
projecten
huisvestingsmaat
huur, reis,
schappijen
materiaal, …)

alle (publiek,
EFRO interreg A
profit, non(grensregio's: Vlprofit), soms
NL, Maas-Rijn,
specifieke
FR-Wal-Vl)
doelgroepen per
regio

EFRO interreg B
(transnationaal:
alle (publiek,
Noordzee Regio, profit, non-profit)
NW Europa)

EFRO interreg
Europe

publiek, non
profit (primair
partijen actief
belast met
uitvoering
regionaal/lokaal
beleid)

focus op demo, versnelde uitrol,
disseminatie

Werking, uitrusting
en beperkt
infrastructuur
(doorgaans
combinatie)

focus op demo, versnelde uitrol,
disseminatie

Werking, uitrusting
en beperkt
infrastructuur
(doorgaans
combinatie)

kennisprojecten, beleidsleren

vernieuwende projecten om
alle (publiek,
maatschappelijke uitdagingen op de
profit, nonarbeidsmarkt aan te gaan, o.a.
ESF Vlaanderen profit): sommige
opleiding, opmaak
oproepen gericht
competentieprognoses, HR beleid,
op spec. groepen
versterken competenties

alle (publiek,
profit, nonHorizon Europe profit): sommige
oproepen gericht
op spec. groepen

onderzoek en innovatie

1-5M€

3 -4 M€ (met
uischieters tot
boven 10M€)

Uitsl. werking

1 - 2 M€

enkel werking

sterk afhankelijk
van oproep
(gaande van
10.000€ tot een
paar M€)

werking, uitrusting
en infrastructuur

1-15 M€

% EU
financiering
van tot
projectkost

40%

Totaal
programmabudget
(2021-27)

eerste oproepen
Vlaams beheer:
2022, daarna
VLAIO
oproepen voor
groener
www.vlaio.be/nl/and
grotere projecten Europa, spec.
verwacht: 480M€ +
ereop vaste
doelst.
152 M€ Limburg
doelgroepen/europe
tijdstippen/periodie bevorderen EE
(EFRO + ESF)
es-fonds-voork + ad hoc
en HE
regionaleoproepen blijven
ontwikkeling
mogelijk

50-60%

75-85%

Vlaams Beheer:
VLAIO
eerste oproepen =
www.vlaio.be/nl/and
breed consortium met partners uit indiendatum in
erebinnen- en buitenland, minimaal 3,
2022 (daarna
groener europa
doelgroepen/europe
gemiddeld 5-10
gemiddeld 1 oproep
es-fonds-voorper jaar)
regionaleontwikkeling

40%

70-100%

LIFE SP CC

adresseren van marktbarrieres (
piloot, demo, uitrol best practices,…)
alle (publiek,
volgens zeer brede projectoproepen
profit, non-profit) waarbinnen in principe alles rond EE
past dat niet in aanmerking komt
voor SP CET

voornamelijk
werking, zeer
beperkt
infrastructuur
(prototype,
demo,…)

1-5 M€

60%

werking

0,5-4 M€

tot 90%

technische ondersteuning, advies

Beheer & info

Vlaams beheer:
eerste oproepen =
VLAIO
breed consortium met partners uit
groener
indiendatum in
www.vlaio.be/nl/and
binnen- en buitenland cfr. scope
europa, focus
2022 (daarna
erespec. Interreg programma
afhankelijk van
gemiddeld 1-2
doelgroepen/europe
(kennisinstellingen, overheden,
spec. interreg
oproepen per jaar
es-fonds-voorKMO’s, NGO's, private sector)
programma
per programma)
regionaleontwikkeling

LIFE SP CET

Publieke en
private sector

Relevante
thema's

50-60%

adresseren van marktbarrieres (
alle (publiek,
piloot, demo, uitrol best practices, …)
profit, non-profit)
volgens strikt afgelijnde
projectoproepen

ELENA

Projecten door 1
enkele organisatie of beperkt
consortium binnen Vlaanderen

Timing
projectoproepen

Vlaams beheer:
eerste oproepen =
VLAIO
breed consortium met partners uit
groener
indiendatum in
www.vlaio.be/nl/and
binnen- en buitenland cfr. scope
europa, focus
2022 (daarna
ere242M€ (= Vlaamse
programma (kennisinstellingen,
afhankelijk van
gemiddeld 1-2
doelgroepen/europe
inbreng)
overheden, KMO’s, NGO's, private
spec. interreg
oproepen per jaar
es-fonds-voorsector)
programma
per programma)
regionaleontwikkeling

voornamelijk
werking, zeer
beperkt
infrastructuur
(prototype,
demo,…)

0,5-2 M€

Partnervereisten

95%

sterk afhankelijk van oproep:
soms projecten door 1
enkele organisatie, soms
consortium binnen Vlaanderen

eerste oproepen
worden pas
verwacht vanaf
2023. Gerichte
oproepen, die niet
periodiek herhaald
worden.

arbeidsmarkt

Vlaams beheer: dep.
Verwacht: 480M€ +
Werk en Sociale
152 M€ Limburg
Economie www.esf(EFRO + ESF)
vlaanderen.be/nl

Oproepen lopende
(eerste
indieningsdeadlines
min. 3 partners in 3 landen (m.u.v.
in 2021), latere
climate, energy
ERC en EIC Accelerator), in praktijk oproepen ad hoc,
& mobility
vaak grotere consortia
meerdere per jaar,
weinig
terugkerende
oproepen

EU beheer: DG
RTD/CINEA:
95,5 miljard €,
https://cinea.ec.euro
waarvan 13,5
pa.eu/index_nl, NCP
miljard € voor
Flanders FWO-VLAIO: cluster 5 "climate,
https://ncpflanders.b energy & mobility"
e/

eerste oproepen juli
min. 3 partners in 3 landen (m.u.v.
2021 (deadline
enkele calls), in praktijk vaak grote
indiening
consortia van +- 10 partners uit
12/01/2022),
verschillende sectoren
daarna jaarlijks
nieuwe oproepen

EU beheer: CINEA:
https://cinea.ec.euro
pa.eu/index_nl,
Vlaams NCP VEKA:
https://www.energie
sparen.be/klimaat/eufinanciering-voorvlaamse-energie-enklimaatprojecten

clean energy
transition

eerste oproepen juli
EU beheer: CINEA:
2021 (deadline
klimaatmitigati
https://cinea.ec.euro
geen internationale partners
indiening
e, -adaptatie, pa.eu/index_nl, NCP
vereist, gem. aantal partners 2-5
30/11/2021),
governance &
België: Fod
daarna jaarlijks voor informatie
Leefmilieu
de zomer
Projecten door 1 enkele
organisatie of beperkt consortium

Doorlopende
aanmelding

gebouwen en
stedelijk
vervoer

EU beheer: EIB

1 miljard €

950 M€

tbd

