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Video More for Brussels

https://www.youtube.com/watch?v=ZMYbwsz-taE
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Algemene context

• Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een van de fondsen

van het Europesecohesiebeleid.

• Het financiert meerjarige programma's die als doel hebben de economische,

sociale en territoriale cohesie van de EU te bevorderen (via de ontwikkeling van

de regio's).

• Na de goedkeuring van het huidige meerjarig financieel kader (2021-2027) hebben

de Europese instellingen in juni 2021 de regelgeving goedgekeurd die de

interventies van het EFRO voor het programma 2021-2027 kadert.
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Het toekomstig Brussels EFRO-programma 2021-2027

Goedkeuringsproces

• Het voorontwerp van programma werd in februari 2022 in eerste lezing

goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

• Nadien werden een consultatieronde en een openbaar onderzoek

georganiseerd.

• In juli 2022 werd het ontwerp van programma in tweede lezing goedgekeurd

door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

• Het ontwerp van programma is momenteel voor goedkeuring ingediend bij

de diensten van de Europese Commissie (verwachte goedkeuring dec. 2022).
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Het toekomstig Brussels EFRO-programma 2021-2027

Algemeen

- De Europese Unie ondersteunt dit programma voor een bedrag ten belope van 

121 miljoen euro (40%), op een totaal bedrag van +/- 300 miljoen euro (incl. 60% 

“nationale” publieke cofinanciering”). 

- Het zet de lijnen uit voor de financiering en ontwikkeling van projecten die van 

2021 tot 2029 in het Brussels Gewest verwezenlijkt kunnen worden (31/12/2029 = 

de einddatum voor de uitgaven). 

- De Directie EFRO van Brussels International (GOB) staat in voor de opvolging, 

het beheer en de coördinatie van het programma en de projecten.
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Het toekomstig Brussels EFRO programma 2021-2027

Algemeen

Net zoals bij het EFRO-programma 2014-2020, blijft er steun gaan
naar innovatie en kmo’s. In navolging van de prioriteiten die de EU
vooropstelde, besloot de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest daarnaast ook te investeren in de digitalisering van de
openbare diensten, energiebesparing (door de energetische
renovatie van overheidsgebouwen) en collectieve voorzieningen.

https://efro.brussels/program/programma-2014-2020
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Specifieke doelstellingen (SD) van het programma

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1 - EEN COMPETITIEVER EN INTELLIGENTER EUROPA

• SD 1.1. Ontwikkelen en versterken van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en invoeren van geavanceerde technologieën (14,5%)

(16,9M)(*)

Onderzoek en innovatie: ondersteunen van OOI-infrastructuur, toegepaste onderzoeksprojecten en sociale innovatieprojecten gericht op KMO’s

en grote maatschappelijke uitdagingen

• SD 1.2. Profiteren van de voordelen van digitalisering voor burgers, bedrijven, onderzoeksorganisaties en overheden (15%) (17,5M)

Digitale transitie: digitale projecten van overheidsdiensten en diensten van collectief of sociaal belang voor bedrijven en burgers, digitale

uitsluiting

• SD 1.3. Versterken van duurzame groei en het concurrentievermogen van kmo’s en het creëren van banen in kmo’s (12%) (14M)

Groei en competitiviteit van kmo’s: huisvesting en begeleiding van KMO’s

(*) bedragen = enkel 40% EFRO, excl. 60% Gewestelijke en andere cofinanciering)
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Specifieke doelstellingen (SD) van het programma

STRATEGISCHE DOELSTELLING 2 - EEN GROENER, VEERKRACHTIGER EUROPA MET EEN LAGE KOOLSTOFUITSTOOT

• SD 2.1. Bevorderen van energie-efficiëntie (30%) (35M)

Klimaat: de verbetering van de energieprestaties (energetische renovatie van overheidsgebouwen, collectieve voorzieningen

georganiseerd door overheden, sociale en bescheiden woningen en proefprojecten van collectieve woningen + warmtenetten)

• SD 2.6. Bevorderen van de overgang naar een circulaire economie (10%) (11,7M)

Recyclage en hergebruik: infrastructuur en werktuigen ontwikkelen om het recycleren van afval, het omvormen, verwerken en

opnieuw gebruiksklaar maken van materiaal

• SD 2.7. Verbeteren van de biodiversiteit, door de groene infrastructuur in stedelijke gebieden te versterken en alle

vormen van verontreiniging te verminderen (5%) (5,8M)

Steun voor de inrichting van kwaliteitsvolle groene ruimten en sanering van braakliggende terreinen om er collectieve projecten op te

ontwikkelen
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Specifieke doelstellingen (SD) van het programma

STRATEGISCHE DOELSTELLING 4 - EEN SOCIALER EN INCLUSIEVER EUROPA, DAT DE EUROPESE PIJLER VAN DE

SOCIALE RECHTEN TEN UITVOER BRENGT

• SD 4.3. Bevorderen van de sociaaleconomische inclusie van gemarginaliseerde gemeenschappen, huishoudens met

een laag inkomen en achterstandsgroepen, waaronder mensen met speciale behoeften, door middel van

geïntegreerde acties met betrekking tot onder meer huisvesting en sociale diensten (3%) (3,5M)

Ontwikkeling van huisvesting voor kwetsbare bevolkingsgroepen.

• SD 4.3. Bevorderen van de sociaaleconomische integratie van onderdanen van derde landen, inclusief migranten,

door middel van geïntegreerde acties, met betrekking tot onder meer huisvesting en sociale diensten (1,5%) (1,7M)

Ontwikkeling van structurele huisvestingsoplossingen voor migranten.
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Specifieke doelstellingen (SD) van het programma

STRATEGISCHE DOELSTELLING 5 - EEN EUROPA DAT DICHTER BIJ DE BURGERS STAAT DOOR DE AANMOEDIGING

VAN DE DUURZAME EN GEÏNTEGREERDE ONTWIKKELING VAN ALLERLEI TYPES GRONDGEBIEDEN EN PLAATSELIJKE

INITIATIEVEN

• SD 5.1. Maatregelen nemen ten gunste van een geïntegreerde sociale, economische en ecologische ontwikkeling, het

culturele erfgoed, en veiligheid in stedelijke gebieden (9%) (10,5M)

Aanvullende middelen om de duurzame wijkcontracten en de stadsvernieuwingscontracten te versterken met bijkomende collectieve

voorzieningen ten behoeve van de bevolking.
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- Geen algemene projectoproep (in tegenstelling tot 2014-2020).

- Projectoproepen per soort actie / specifieke doelstelling met
specifieke selectiecriteria.

- Planning: lancering van oktober 2022 tot het 1e trimester 2023
(selectie van tot eind 2023).

- Projectoproepen in 1 of 2 fases.

Projectoproepen & selectie
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- Specifieke selectiecriteria: link met de specifieke doelstelling en bijdrage aan

de indicatoren (zie ontwerp van programma www.efro.brussels).

- Gemeenschappelijke selectiecriteria i.v.m. de uitvoering van de projecten

zoals planning, budget, capaciteit uitvoering project (personeel, gunnen

overheidsopdrachten, financieel), communicatie, gelijke kansen, staatssteun,

Do No Significant Harm.

- Min. 5% cofinanciering in te brengen (behalve uitz.).

Projectoproepen & selectie

Selectiecriteria
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- Opvolging en organisatie van de projectoproepen en de
selectie: directie EFRO (bijgestaan door experts voor de
analyse van de technische selectiecriteria)

- Brusselse Hoofdstedelijke Regering:

- Selectie van de projecten

- Toekenning van de subsidies

Projectoproepen & selectie

Analyse en selectie
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- Semestriële rapportage (incl. behalen van de indicatoren)

- Verantwoording en controle van de uitgaven (incl.
cofinanciering):

- Forfaitaire loonbarema’s

- Kosten vervat in een forfaitair % berekend op de directe,
reële kosten

- Overheidsopdrachten

Video Het leven van een project

Het leven van een project

De uitvoering van het project
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BEDANKT VOOR UW AANDACHT !

http://efro.brussels

Formulier projectoproepen 2021-2027

https://efro.brussels/programma-2021-2027/oproepen-voor-
projecten-2021-2027/

Lancering 23 november 2022: link online vanaf 9:30u

http://efro.brussels/
https://efro.brussels/programma-2021-2027/oproepen-voor-projecten-2021-2027/

