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Voorwoord

Springplank naar Europa 
Groei, innovatie en jobs. Op die drie domeinen wil Europa meer en efficiënter investeren. 
Om die ambitie waar te maken, rekent Europa op u, uw organisatie, uw bedrijf, uw 
stad of gemeente. De provincie Antwerpen wijst u graag de weg naar de talloze 
mogelijkheden die Europese projecten bieden. 

Met steun van Europa worden voortdurend nieuwe initiatieven opgestart die een 
blijvend effect hebben op de ontwikkeling van onze provincie. Zo blijven we een 
sterke economische, innovatieve en competitieve regio in het hart van Europa.  

Door de krachten te bundelen met partners uit binnen- en buitenland kunt u 
een gigantische meerwaarde creëren voor uw eigen organisatie, maar ook 
voor uw streek, uw land, ja zelfs voor de hele Europese Unie. Nieuwe inzichten 
en technologieën komen zo sneller en dichter bij elkaar, waardoor grenzen 
vervagen, letterlijk en figuurlijk. In Europese projecten zorgt de samenwerking 
tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en diverse andere 
organisatievormen voor een unieke kruisbestuiving.

Deze brochure geeft u een overzicht van de subsidiemogelijkheden in 
de huidige programmaperiode (tot 2020). Ieder programma legt zijn 
eigen klemtonen en biedt andere perspectieven.  Aarzel niet om meer 
toelichting te vragen aan de medewerkers van onze Dienst Europa. Zij 
kunnen u vertellen in welk programma uw idee het beste past, helpen om 
(internationale) partners te vinden en u met raad en daad bijstaan bij het 
schrijven en uitvoeren van een geslaagd Europees project. De provincie 
Antwerpen is op die manier uw springplank naar Europa. 
Ik kijk alvast met veel belangstelling uit naar uw projectvoorstel. 

Namens de deputatie
Kathleen Helsen
Gedeputeerde voor Europese Samenwerking
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De Europese programmaperiode 2014-2020 biedt volop nieuwe kansen 
voor jouw organisatie. Ontdek in deze brochure de verschillende 
Europese programma’s, de domeinen waaraan zij prioriteit geven en 
financieringsmogelijkheden.
 
Raak je moeilijk wegwijs in onze programma’s? 
Geen probleem! De adviseurs van Dienst Europa staan voor je klaar! 

Wat doen we voor je?

• We informeren je over de verschillende Europese programma’s

• We helpen je bij de keuze van een programma voor jouw projectidee

• We helpen je bij de zoektocht naar internationale partners

• We geven je advies over de opvolging van je project

• We geven je uitleg over de procedures. 

Daarnaast organiseren we regelmatig infosessies en netwerkevenementen.  
Blijf op de hoogte van onze activiteiten via de nieuwsbrief “Europa werkt”.  
Alle goedgekeurde projecten in onze provincie vind je via de handige  
overzichtskaart van onze projectendatabank. 

Lees ons boekje ´Tips voor een goed begin van je Europees project’.  
Hiermee maak je van jouw project zeker een succes. 

Al deze zaken vind je op www.provincieantwerpen.be

We raden iedereen aan tijdig contact op te nemen met onze projectadviseurs. 
Daardoor krijgen zij een goed beeld van jouw project, wat de kans op succes 
doet toenemen.
 
De contactgegevens van de medewerkers van Dienst Europa vind je achterin de 
brochure. 
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EFRO Vlaanderen

Algemene doelstelling

Het ondersteunen van onderzoek, innovatie en de ontwikkeling van een competitieve en koolstofarme 
economie die ook KMO vriendelijk is. Daarnaast is er speciale aandacht voor stedelijke gebieden in Vlaanderen. 

Prioriteiten

De algemene doelstelling van EFRO Vlaanderen is vertaald in vier prioriteitsassen.

1. Onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

• Versterken van onderzoek en ontwikkeling door het opzetten van living labs

• Verspreiding van nieuwe technologieën, door het opzetten van specifieke innovatieve demonstratieprojecten  
(technieken en methodieken)

2. Versterking concurrentievermogen kmo’s

• Intrapreneurship en nieuwe vormen van ondernemerschap 

• Ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen

• Innovatieve bedrijfsmodellen bij kmo’s

• Internationalisering

3. Overgang naar een koolstofarme economie

• Doorgedreven energetische renovatie van bestaande residentiële gebouwen

• Het verbeteren van duurzame stedelijke mobiliteit

• Het bevorderen van energie-efficiëntie in KMO’s 

• Groene energie en het wegwerken van knelpunten inzake hernieuwbare energie

4. Duurzame grootstedelijke ontwikkeling

• Deze doelstelling heeft alleen betrekking op de steden Antwerpen en Gent. Er wordt gefocust op de aanpassing aan 
klimaatverandering en -mitigatie, bescherming van het leefmilieu en ruimte productiviteit.
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Financiering

De maximale EU-bijdrage is 40%.

Werking van projectoproepen

Het programma werkt met een 1-stapsprocedure en voorziet één of twee projectoproepen per jaar.

Programma-specifieke eisen 

• Project moet aansluiten bij het Vlaams beleid (gezien mogelijkheid tot Vlaamse cofinanciering)

• Geen buitenlandse partners nodig

• Projectduur van werkingsprojecten maximaal 2 jaar en investeringsprojecten maximaal 3 jaar

Website 

Uitgebreide informatie over dit programma en de programmadocumenten vind je op www.efro.be 

West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen

Antwerpen

Vlaams-Brabant

Limburg
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Interreg Vlaanderen-Nederland

Algemene doelstelling

Slimme, duurzame en inclusieve groei in de grensregio, door innovatie, vergroening en een betere benutting van het arbeidspotentieel.

Prioriteiten

1. Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

• Onderzoeksinfrastructuur voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling bij private en publieke kennisinstellingen

• Valorisatie van kennis en innovatie vanuit industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling

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

• Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in bedrijven: demonstratie innovatieve maatregelen en technieken

• Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in openbare infrastructuur en woningbouwsector: demonstratie innovatieve 
maatregelen en technieken

• CO
2
-reducerende innovatie en implementatie van innovatieve koolstofarme technologieën

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

• Biodiversiteit, bodembescherming en ecosysteemdiensten, in de economisch intensief benutte Grensregio. 

• Innovatie voor bescherming milieu en het efficiënt omgaan met hulpbronnen

• Efficiënte omgang met hulpbronnen in het (industriële) bedrijfsleven

4. Bevordering van werkgelegenheid en ondersteuning van arbeidsmobiliteit

• Aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt

Financiering

De maximale EU-bijdrage is 50%. 

Werking van de projectoproepen

Het programma werkt met een twee-stapsprocedure.  
Eerst dien je een beknopt projectvoorstel in (stap 1), als dit door de preselectie komt,  
werk je verder aan een volwaardig aanvraagdossier (stap 2). 
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Programma-specifieke eisen 

• Minimaal één Vlaamse en één Nederlandse partner

• Sterke focus op samenwerking tussen bedrijven onderling en van bedrijven  
met O&I-centra en onderwijsinstellingen in alle innovatie-ambities

Website

Uitgebreide informatie over dit programma  
en de programmadocumenten vind je  
op www.grensregio.eu. 
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 9 



Interreg 2 Zeeën

Algemene doelstelling

Het ontwikkelen van een innovatief, kennis- en onderzoeks-gebaseerd, duurzaam en inclusief 2 Zeeën-gebied,  
waar natuurlijke hulpbronnen worden beschermd en de groene economie wordt bevorderd.

Prioriteiten

De algemene doelstelling is vertaald in vier prioritaire assen waarbij ondersteuning van KMO’s en de maritieme dimensie overkoepelende thema’s 
vormen. 

1. Technologische en sociale innovatie

• Verbetering van de randvoorwaarden voor innovatie 

• Bevordering van innovatie door relevante actoren 

• Ontwikkeling van sociale innovatie rond grote maatschappelijke uitdagingen 

2. Koolstofarme technologieën

• Uitbreiding van koolstofarme technologieën en toepassingen door bedrijfsleven, overheid en burgers

3. Aanpassing aan klimaatverandering en risicopreventie en –beheer

• Ondersteuning van acties voor de aanpassing aan de klimaatverandering, inclusief ecosysteemgerichte benaderingen

4. Hulpbronnenefficiënte economie

• Bredere invoering van nieuwe circulaire oplossingen. 

Financiering

• Een maximale EU-bijdrage van 60%. 
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Werking van projectoproepen

Het programma werkt met een twee-stapsprocedure. 
Eerst dien je een beknopt projectvoorstel in (stap 1),  
als dit door de preselectie komt, werk je verder aan een volwaardig  
aanvraagdossier (stap 2). 

Programma-specifieke eisen

• Elk project moet minimaal één Engelse partner hebben.

Website 

Uitgebreide informatie over dit programma en de programmadocumenten vind je op www.interreg2seas.eu. 
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Interreg Noordzeeregio

Algemene doelstelling

De krachten bundelen om samen de weg te wijzen naar sterkere, duurzame economieën en maatschappijen rond de Noordzee. 

Prioriteiten

De algemene doelstelling is vertaald in vier prioritaire assen waarbij betrokkenheid van KMO’s’ en sociale inclusie overkoepelende 
thema’s vormen. 

1. Gaan voor groei: ondersteunen van economische groei in de Noordzeeregio  

• Onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie versterken

2. Eco-innovatie: stimuleren van een groene economie

• Behoud en bescherming van het milieu, promotie van efficiënt hulpbronnengebruik

3. Duurzame Noordzeeregio: bescherming tegen klimaatverandering en milieubehoud

• Promotie van klimaatveranderingsmaatregelen, risicopreventie en –management

• Behoud en bescherming van het milieu, promotie van efficiënt hulpbronnengebruik

4. Promotie van groene transport en mobiliteit

• Promotie van duurzaam transport en het verwijderen van knelpunten in belangrijke transportnetwerken

Financiering

De maximale EU-bijdrage is 50%. 
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Werking van projectoproepen

Het programma werkt met een twee-stapsprocedure. Eerst 
dien je een beknopt projectvoorstel in (stap 1), als dit door 
de preselectie komt, werk je verder aan een volwaardig 
aanvraagdossier (stap 2). 

Programma-specifieke eisen

• Minimaal drie partners, elk uit een verschillende lidstaat.

Website

Uitgebreide informatie over dit programma  
en de programmadocumenten vind je op  
www.northsearegion.eu.
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Interreg Noordwest Europa

Algemene doelstelling

Van Noordwest Europa een van ‘s werelds belangrijkste economische spelers te maken. Daarnaast een aantrekkelijke plaats om te 
wonen en werken, met een hoog niveau van innovatie en duurzaamheid. 

Prioriteiten

Er zijn drie prioriteiten met vijf specifieke doelstellingen.

1. Innovatie

• Bevorderen van innovatieprestaties met als hoofdzakelijke doelgroepen: (sociale) ondernemingen, kansarme of met uitsluiting 
bedreigde groepen, gemeenschappen onder druk en innovatie-stakeholders, met name in regio`s met achterblijvende 
innovatieprestaties

2. Overgang naar een koolstofarme economie door:

• Implementatie van CO
2
-, energie- en klimaatbeleid met als hoofdzakelijke doelgroepen: huishoudens/inwoners, 

woningbouwcorporaties en overheidsinstanties

• Invoer van koolstofarme technologieën, producten, processen en diensten met als hoofdzakelijke doelgroepen: huishoudens/
inwoners, (sociale) ondernemingen, overheidsorganisaties en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor 
energiebesparende maatregelen, ondersteunende instanties en milieu- en energie-instanties
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• Transnationale koolstofarme oplossingen in vervoerssystemen met als 
hoofdzakelijke doelgroepen: huishoudens/inwoners, overheidsorganisaties 
met strategische of wettelijke vervoersbevoegdheden, openbaar-
vervoerbedrijven, ondernemingen in de vervoersector

3. Efficiënte omgang met hulpbronnen en grondstoffen

• Optimaliseren van het (her)gebruik van grondstoffen en natuurlijke 
hulpbronnen met als hoofdzakelijke doelgroepen: consumenten, 
overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties op  
milieugebied, ondernemingen en landeigenaren

Financiering

De maximale EU-bijdrage is 60%.

Werking van de projectoproepen

Het programma werkt met een twee-stapsprocedure.  
Eerst dien je een beknopt projectvoorstel in (stap 1),  
als dit door de preselectie komt, werk je verder aan  
een volwaardig aanvraagdossier (stap 2). 

Programma-specifieke eisen 

• Minimaal twee partners, elk uit een verschillende lidstaat 

Website

Uitgebreide informatie over dit programma en de programmadocumenten  
vind je op www.nweurope.eu. 
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Interreg Europe

Algemene doelstelling

De algemene doelstelling van het programma is om de implementatie van regionaal ontwikkelingsbeleid en regionale 
ontwikkelingsprogramma’s te verbeteren. De nadruk ligt hierbij op programma’s die investeren in economische groei en  
banen alsook Europese territoriale samenwerking. 

Prioriteiten

1. Versterken van onderzoek en innovatie 

• Versterken van onderzoeks- en innovatie infrastructuur en capaciteiten

• Oplevering van innovatie door regionale innovatieketens in specifieke slimme-specialisatiegebieden.

2. Versterking concurrentievermogen KMO’s

• Het verbeteren van KMO-beleid in regio’s tijdens alle levenscycli om groei te ontwikkelen en te bereiken en innovatie te 
stimuleren.

3. Koolstofarme economie

• Overgang naar een koolstofarme economie in alle sectoren stimuleren.

4. Milieubescherming en efficiënte omgang met hulpbronnen

• Bescherming en ontwikkeling van natuurlijk en cultureel erfgoed.

• Overgang naar een grondstof-efficiënte economie door groene groei en eco-innovatie.

Financiering

De maximale EFRO-bijdrage voor overheidsorganisaties is 85%.
De maximale EFRO-bijdrage voor private non-profit organisaties is 75%.

Europe
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Werking van de projectoproepen

Het programma werkt met projectoproepen 
en een 1-stapsprocedure. Voorafgaand aan 
de officiële indiening is het mogelijk om van 
het secretariaat feedback te krijgen op je 
projectvoorstel. 
Projecten verlopen in twee fases. In fase 
1 wisselen de partners ervaringen uit op 
specifieke beleidsdomeinen. Deze fase duurt 
maximaal 3 jaar en hieruit volgt o.a. een 
actieplan per regio. Daarna start fase 2, hierin 
moeten de regio`s het actieplan opvolgen. 

Programma-specifieke eisen

• Private organisaties met een winstoogmerk 
zijn uitgesloten van deelname.

• De promotor mag enkel een 
overheidsorganisatie zijn.

• Noorwegen en Zwitserland kunnen ook 
participeren in projecten. 

• Minimaal drie landen per project, waarvan  
er minimaal een EU-lidstaat moeten zijn. 

• De focus ligt op projecten die werken  
rond kennisdeling.

Website 

Uitgebreide informatie over dit programma  
en de programmadocumenten vind je op  
www.interregeurope.eu. 
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Thematische fondsen

Naast de structuurfondsen beheert de Europese Commissie zelf ook nog heel wat (een 30-tal) zogenaamde thematische fondsen. 
Deze fondsen zijn zeer divers van inhoud, en zijn in vele gevallen ook koepelprogramma’s. Zo bundelt Horizon 2020 de verschillende 
onderzoeksprogramma’s.
De thematische fondsen hebben een cross-sectorale focus. Met andere woorden: Erasmus+ is niet alleen voor scholen, maar voor 
een zeer ruime groep organisaties. 
De thematische fondsen richten zich, naast onderzoeksprojecten, vooral op piloot- en demonstratieprojecten en projecten rond 
kennisdeling, (gezamenlijke) kennis- en capaciteitsopbouw, informatie en bewustwording. 

Programma Inhoud
Horizon 2020 Onderzoek- en innovatie
Erasmus+ Onderwijs, opleiding, jeugd en sport
Life Milieu, klimaat en omgeving
Creatief Europa Ondersteuning van de creatieve en culturele sectoren

Europa voor de burger
Verkleinen van de kloof tussen Europa en haar burgers door het verbeteren van burgerparticipatie en 
herdenking van de Europese geschiedenis

Europees Programma voor 
Tewerkstelling en Sociale Innovatie (EaSI)

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

Rechten en Burgerschap Bevordering van grondrechten, anti-discriminatie, diversiteit, en gelijkheid
Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie 
(AMIF)

Promotie van een efficiënt migratiebeheer en de versterking en implementatie van de EU aanpak van 
asiel en integratie

Gezondheid voor groei Verbetering van de kwaliteit, de efficiëntie en duurzaamheid van gezondheids- en zorgsystemen.
Cosme Versterking van het concurrentievermogen van ondernemingen en KMO`s 
Europees Sociaal Fonds Vlaanderen (ESF) Opleiding, sociale integratie en (gelijke) arbeidskansen.

Andere
Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking, justitie, CEF, Douane, 2020, 
consumentenprogramma,…
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Kennisuitwisseling, capaciteitsopbouw,  
piloot-en demonstratieprojecten,
Europese en cross-sectorale samenwerking.

Rechten en Burgerschap

Gezondheidsprogramma

Europa voor de Burger

Creatief Europa

ERASMUS +

COSME

AMIF

EaSi & ESF 

LIFE

...

Onderzoeksprojecten
Onderzoek, innovatie,  
demonstratie, testen.

Horizon 2020
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EU2020 
EU BELEIDDOELSTELLINGEN 

EUROPESE DIMENSIE 
THEMA’S ≠ SECTOREN
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Pieter Soetewey 
diensthoofd 
E-mail: pieter.soetewey@provincieantwerpen.be
T 03 240 56 76

Anneke Van den Aker 
adviseur EFRO Vlaanderen
E-mail: anneke.vandenaker@provincieantwerpen.be
T 03 240 66 03

Hanne Witters 
adviseur Interreg-programma’s
E-mail: hanne.witters@provincieantwerpen.be
T 03 240 58 22

Kathleen Mostien 
adviseur Interreg Vlaanderen-Nederland
E-mail: kathleen.mostien@grensregio.eu
T 03 240 69 36

Vicky Leloup
adviseur Thematische fondsen 
E-mail: vicky.leloup@provincieantwerpen.be
T 03 240 53 16

Jeannette Zuidema 
communicatie 
E-mail: jeannette.zuidema@provincieantwerpen.be
T 03 240 68 05
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Provincie Antwerpen - dienst Europa
V.u. Pieter Soetewey
PaS - Provinciehuis aan de Singel
Desguinlei 100, 2018 Antwerpen
T 03 240 56 76
www.provincieantwerpen.be
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