
 

// abstract:

Het EFRO heeft als doel de economische en sociale cohesie in de Europese Unie te versterken door te zorgen voor evenwicht tussen 
de regio’s. De investeringen van het EFRO zijn in de eerste plaats gericht op vier prioriteitsgebieden:

•	 Innovatie en onderzoek
•	 De digitale agenda (EU strategie om digitale technologieën te laten bijdragen tot een duurzame groei)
•	 Ondersteuning voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s)
•	 De koolstofarme economie

Afhankelijk van de ontwikkelingsgraad van de regio worden meer of minder EFRO-middelen (tot 80%) aan de voornoemde 
prioriteitsgebieden toegewezen. Daarnaast wordt ook ingezet op andere thematische doelstellingen zoals klimaatverandering, 
milieu en hulpbronnen, vervoer en netwerkinfrastructuur, arbeidsmobiliteit, bestrijding van armoede, onderwijs, etc. Voor elk van de 
thematische doelstellingen worden investeringsprioriteiten bepaald.  

Onder EFRO vallen onder meer de Interreg-programma’s voor grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking 
en het zogenaamde Doelstelling 2-programma dat gericht is op regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid. 

Voor deze programma’s dienen de lidstaten operationele programma’s op te stellen en een beheersautoriteit aan te wijzen (op 
nationaal, regionaal of ander niveau). Deze autoriteit zal mogelijke begunstigden informeren, projecten selecteren en toezicht houden 
op de verwezenlijking ervan. Een overzicht van de programma’s voor regionale ontwikkeling en grensoverschrijdende, transnationale 
en interregionale samenwerking die binnen de structuurfondsen lopen, wordt gegeven op volgende interface (zie tabel voor overzicht 
relevante programma’s). De beheersinstanties worden opgelijst op volgende website. Voor Vlaanderen is dit het Agentschap 
Ondernemen. Nuttige informatie kan eveneens teruggevonden worden op volgende website van de Provincie West-Vlaanderen.

In de hieropvolgende tabel worden de mariene componenten van de Interreg-programma’s weergegeven. Op de website van de 
verschillende programma’s worden regelmatig oproepen voor projectvoorstellen gedaan en kunnen projectideeën worden aangemeld. 
Bij bepaalde programma’s kunnen projectvoorstellen op elk ogenblik tijdens de programmaperiode worden ingediend. Doorgaans 
staat EFRO in voor de financiering van 50% van de totaal goedgekeurde projectkosten, al kan dit in bepaalde programma’s hoger 
uitvallen.

Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO - ESI)
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Budget 185,37 miljard euro

Looptijd 2014-2020

Geografisch bereik EU-lidstaten

Doelgroep(en) Alle juridische entiteiten

Legale basis Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 de-
cember 2013 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en spe-
cifieke bepalingen met betrekking tot de doelstelling “Investeren in groei en werkgele-
genheid”, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1080/2006

Website http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
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http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/managing-authorities/
http://www.agentschapondernemen.be/themas/efro-vlaanderen-%C3%A9n-europa-d3-interreg
http://www.agentschapondernemen.be/themas/efro-vlaanderen-%C3%A9n-europa-d3-interreg
http://www.west-vlaanderen.be/overdegrens/gebiedenbeleid/Paginas/default.aspx
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/


Programma Mariene aspecten in de (draft) operationele programma’s 

EFRO Vlaanderen

•	 Binnen West-Vlaanderen wordt Blue Energy (offshore windmolens, golf- en 
getijdenenergie) naar voorgeschoven (zie ook het Nieuw Industrieel Beleid).

•	 Onder geïntegreerde territoriale investeringen komt het versterken van het logistieke 
netwerk van onder meer havens aan bod.

Interreg Noordwest Europa

•	 Bijdrage aan de Atlantische Zeebekkenstrategie (alhoewel er binnen dit programma geen 
thematische focus op maritieme zaken is)

•	 Milieuvriendelijke en koolstofarme transportsystemen (waaronder maritiem transport en 
havens)

Interreg Noordzee

Economische groei in de Noordzee-regio: 
•	 Ondersteuning van ‘blauwe groei’-activiteiten (visserij, toerisme, mariene biotechnologie, 

ontginning van de zeebodem, offshore windenergie, etc.)

Een duurzame Noordzee-regio - bescherming tegen klimaatverandering en bescherming 
ecosystemen:
•	 Klimaatverandering: overstromingen in kustgebieden, kusterosie, acidificatie, 

algenbloeien, verzilting, etc. 
•	 Lange-termijn duurzaam beheer van ecosystemen in de Noordzee
•	 Geïntegreerde (ruimtelijke) planning en beheer van activiteiten in de Noordzee
•	 Ondersteuning van Zeebekkenstrategie van de Noordzee (in ontwikkeling)
•	 Bescherming van de Noordzee (vervuiling, eutrofiëring, behoud voedselketen, 

bescherming visbestanden, etc.) 

Groene transport en mobiliteit: 
•	 Milieuvriendelijke en koolstofarme transportsystemen (waaronder maritiem transport en 

havens) 
•	 Multimodaal transport (onder meer maritiem transport en uitbouw kleine en middelgrote 

havens)

Interreg ‘Vlaanderen - Nederland’ n.v.t.

Interreg 2 zeeën

De mariene/maritieme dimensie komt als een horizontaal thema aan bod
•	 Koolstofarme technologieën: mariene hernieuwbare energie (wind, getijden, golven) maar 

ook visserij en transport
•	 Adaptatie aan klimaatverandering: overstroming, kusterosie, kustverdediging, het 

versterken van geïntegreerd kustzonebeheer
•	 Efficiënt beheer van hulpbronnen: specifieke aandacht voor rijkdommen uit de zee en in 

kustgebieden (maritieme sectoren zoals visserij, transport, toerisme, etc.) 

Interreg Frankrijk-Wallonië-
Vlaanderen

•	 Overstromingen van de kuststreek vanuit zee (kusterosie)
•	 Ontwikkelingsprojecten voor onder meer visserijhulpmiddelen en -praktijken die bijdragen 

tot de grensoverschrijdende regionale identiteit voor de sector van de duurzame visvangst 
en aquacultuur

•	 Ondersteunen van de grensoverschrijdende geïntegreerde acties bij onder meer het 
beheer van de kustzone

•	 Geïntegreerde ruimtelijke planning van bepaalde kustgebieden
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Tabel. Overzicht van de programma’s voor regionale ontwikkeling en grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samen-
werking en hun mariene componenten. 
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http://www.agentschapondernemen.be/themas/efro-vlaanderen-d2
http://www.nweurope.eu/
http://www.northsearegion.eu/
http://www.grensregio.eu/
http://www.interreg4a-2mers.eu/nl
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/
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