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De Europese Unie trekt tussen 2014 en 2020
376 miljard EUR uit voor de uitvoering van
haar Cohesiebeleid in de 28 lidstaten van de
Unie. Het Gewest zal deze financiële insteek
aanwenden voor de cofinanciering van
projecten die gericht zijn op slimme, duurzame
en inclusieve groei zoals is bepaald in de
“strategie Europa 2020”.
Ter gelegenheid van de lancering van deze
nieuwe programmering 2014-2020 van het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
(EFRO), schetsen we de voortgang van de
projecten die in de periode 2007-2013 werden
gelanceerd in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, evenals het toekomstige operationeel
programma 2014-2020.
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Eerste balans van de EFROprojecten 2007-2013			
Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
is de financiële hefboom waarmee de Europese Unie haar
cohesie- en gewestelijke ontwikkelingsbeleid ten uitvoer
legt. Anders gezegd: het EFRO stelt zich tot doel om de
economische, sociale en territoriale ongelijkheid in de
28 lidstaten van de Europese Unie te verkleinen door
projecten te cofinancieren die gericht zijn op slimme,
duurzame en inclusieve groei, zoals is bepaald in de
“strategie Europa 2020”.
Het reglement van het EFRO bepaalt “programmeringsperiodes” van 7 jaar voor de realisatie van projecten in
de verschillende Europese regio’s, plus 2 of 3 jaar voor de
voltooiing van deze projecten indien nodig. De projecten
die in de programmeringsperiode 2007-2013 werden
gelanceerd zullen dus eind 2015 aflopen en pas na 2015
zal een volledige balans van de programmering worden
opgemaakt.

De fondsen die het EFRO toekende aan het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest voor de periode 2007-2013,
bedragen 57 miljoen EUR, op een totaal van 115 miljoen
EUR. Daarmee konden 34 projecten worden gerealiseerd die
zijn onderverdeeld in 2 prioritaire assen of doelstellingen:
het territoriale concurrentievermogen ondersteunen en de
territoriale cohesie versterken.
Naast de vele infrastructuurwerken die nog aan de gang
zijn, kunnen we alvast enkele veelzeggende resultaten
geven van de steun aan kmo’s en zko’s: 250 leningen en
78 beurzen werden toegekend, bijna 600 banen werden
gecreëerd, 23 handelszaken werden gerenoveerd … Maar
ook: 10.745 mensen werden bereikt met acties rond
ondernemingszin en 20.000 m² nieuwe onthaalruimte
voor bedrijven werd gecreëerd, 120.000 m² bodem
werd gesaneerd en 2 nieuwe onderzoekscentra werden
opgericht.
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Verder benadrukken we de inrichting van een overdekte
markt en een stadsboerderij, de bouw van 9 vormingscentra
(waarvan er al 6 actief zijn), de activiteiten van MAD (Mode
And Design) Brussels of de bouw van 7 kinderdagverblijven
(waarvan 3 al actief) voor 300 extra kinderen tegen het
einde van de programmering.
Ten slotte moet ook het “stadsmarketingproject” worden
aangehaald vanwege de vele activiteiten voor de
herwaardering van de centrale wijken. Meer informatie
daarover vindt men op www.bruplus.irisnet.be

Het toekomstige operationeel
programma EFRO 2014-2020

Om deze uitdagingen aan te gaan, heeft het operationeel
programma 5 van de 10 thematische doelstellingen
die het EFRO voorstelde weerhouden . Zoals we zien
in de onderstaande tabel, werden deze 5 thematische
doelstellingen gegroepeerd in 3 strategische assen:
• As 1: Onderzoek, ontwikkeling en innovatie, evenals
de oprichting en ontwikkeling van kmo’s in de filières,
ook in de sociale economie, ondersteunen.
• As 2: de ontwikkeling van een “kringloopeconomie”
(zie kader) en het rationeel gebruik van hulpbronnen
ondersteunen in de filières.
• As 3: de sociale, economische en milieugebonden
dualisering verminderen (door de verbetering van
de leefomgeving en het leefmilieu van de wijken en de
kwetsbare groepen).

Het ontwerp van “operationeel programma” EFRO van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de periode 20142020 werd in december 2013 in eerste lezing goedgekeurd.
Tot begin maart was het onderworpen aan een openbaar
onderzoek en begin april heeft de gewestregering het
waarschijnlijk definitief goedgekeurd. Daarna is nog de
goedkeuring van de Europese Unie nodig voordat het
officieel kan worden gelanceerd.
Dit operationeel programma is gebaseerd op een diagnose
van het Gewest die 3 grote uitdagingen identificeerde:
1. De economische uitdaging: sociaaleconomische
herwaardering van de informatienetwerken en
versterking van de concurrentiekracht van de
bedrijven.
2. De milieu-uitdagingen: hernieuwbare energie,
energieprestatie van gebouwen (EPB), ecologische
overgang van de economie.
3. De uitdaging vermindering van de sociale,
economische en milieugebonden dualisering van het
grondgebied.
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Voor elk van de 5 thematische doelstellingen werden
de percentages van de Europese steun vastgesteld.
As 1 bijvoorbeeld vertegenwoordigt 50% van de totale
financiering, tegenover 35% voor as 2 en 15% voor as 3.
Deze 3 strategische assen steunen op een logica van
filières. Hierbij zijn 56 filières betrokken:
• Duurzaam bouwen en hernieuwbare energie (EPB,
ondersteunende activiteiten, hernieuwbare energie,
beheer van bouwafval…).
• Gezondheid en diensten aan personen (e-gezondheid,
telebewaking…).
• Hulpbronnen en afval (water, riolering, vervuilde
sites, huishoudelijk afval…).
• Media, creatieve sectoren en toerisme (tv, events,
mode-design, toerisme…).
• Duurzame voeding en horeca (stedelijke landbouw,
distributiewijzen, hallen…).
Ook informatie- en communicatietechnologieën (ICT)
zullen worden gefinancierd als transversale filière bij de 5
andere.

En verder?			
Zodra de Regering het Brusselse operationeel programma
heeft goedgekeurd, kan de projectoproep officieel van
start gaan.
Om de aanvragers te helpen bij de omschrijving van
hun projecten en de identificatie, ontmoeting en
samenwerking met andere geïnteresseerde partners,
lanceerde de EFRO-cel eind januari de “EFRO Academy”
die een tiental werkseminaries organiseert en de nuttige
informatie verspreidt aan het publiek.
De projectoproep zal worden afgesloten in september
en de geselecteerde projecten zullen eind 2014 worden
gelanceerd.
U kunt het operationeel programma en de lokalisatiekaart
van de projecten raadplegen op de website www.feder.
irisnet.be (Actualiteit/openbaar onderzoek), of u een
mail sturen naar de EFRO-cel op het adres feder@sprb.
irisnet.be

Deze strategische assen steunen op een territoriale
benadering. In het algemeen is het operationeel
programma van toepassing op het hele grondgebied, maar
as 3 betreft enkel het stadsvernieuwingsgebied (rond het
Kanaal).

De kringloopeconomie			
Industriële ecologie

Het 7de Milieuactieprogramma (2014-2020) van de
Europese Unie beveelt de lidstaten aan om de overgang
te maken van een “lineaire economie” naar een
“kringloopeconomie”.
Waar de lineaire economie een lineair proces is dat
begint met ontginning of productie, overgaat naar
consumptie en eindigt met de verwijdering van het afval,
is de kringloopeconomie een continu proces waarbij
het afval wordt gerecycleerd en nieuwe productie en
consumptie mogelijk maakt, Op die manier moet er
aanzienlijk minder afval worden verwijderd.
De kringloopeconomie laat ons dus toe om vooruit te
komen op de duurzaamheidscurve.

Functionaliteitseconomie

Eco-ontwerpen

Recycling

Hergebruik

Recuperatie

Herstelling
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