
 
EFRO-programma 2021-2027 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  

Projectoproep - "De oprichting ondersteunen van een gewestelijke 

infrastructuur gericht op het versterken van bewustwording rond 

wetenschap, onderzoek en innovatie" 
 

1. Voorwerp van de oproep  

 

1.1. Algemene context 

 

Programma 2021-2027 

Deze projectoproep past binnen doelstelling 1.1. van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 

2021-2027 (EFRO): 

"Een competitiever en intelligenter Europa door het stimuleren van een vernieuwende en intelligente 

economische transformatie en de regionale ICT-netwerken via het ontwikkelen en verbeteren van 

onderzoeks- en innovatiecapaciteiten en het gebruik van geavanceerde technologieën". 

 

Via deze doelstelling kan het EFRO-programma de vernieuwingsgeest stimuleren rond werkelijk 

structurerende initiatieven ter zake voor een jong publiek, de vernieuwers van morgen.  

 

Andere gewestelijke beleidsinitiatieven  

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zijn nieuwe gewestelijke innovatieplan opgesteld voor de 

periode 2021-2027. Dit plan heeft zowel de vernieuwingsspelers in de kijker geplaatst die in staat zijn 

zich te ontwikkelen als het hefboomeffect dat ze kunnen hebben op het economische netwerk (kmo's) 

en op maatschappelijk of milieuvlak. 

 

Naar aanleiding van de maatschappelijke uitdagingen en de sterktes van het ecosysteem inzake 

onderzoek en vernieuwing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er strategische 

vernieuwingsdomeinen in kaart gebracht (SVD's):  

•  Vijf thematische SVD's: 

o Klimaat: Weerbestendige gebouwen & infrastructuur; 

o Optimaal grondstoffengebruik; 

o Doeltreffende en duurzame stadsstromen voor een inclusief beheer van de stedelijke 

ruimte; 

o Geïntegreerde gezondheidszorg op maat; 

o Sociale vernieuwing1, openbare vernieuwing en sociale inclusie; 

 
1Sociale vernieuwing wordt gedefinieerd als het feit een nieuw en vernieuwend antwoord te bieden op sociale kwesties, 
uitdagingen of behoeften die opduiken of onvoldoende worden ingelost, door in de uitwerking ervande deelname en de 
medewerking van de terreinactoren op te nemen, met name de begunstigden, klanten, overheidsdiensten, operatoren, 
gebruikers, burgers, enz. Het feit dat het moet gaan om een nieuw en vernieuwend antwoord houdt in dat er voldoende 
omvangrijke onbekende factoren bij komen kijken, risicobronnen die een overheidstussenkomst verantwoorden en de 
aanname van een prototyperings- en valideringsaanpak. Sociale vernieuwing kan het product of de dienst zelf betreffen, maar 



• Een overkoepelend SVD: "Geavanceerde technologie en digitale diensten". 

 

Om een versnippering van de EFRO-middelen en het schaden van de leesbaarheid van het programma 

te vermijden, zal SD 1.1. van het EFRO-programma projecten ondersteunen die aantonen tijdens hun 

hele levensduur een specifieke bijdrage te leveren aan de intelligente specialisatiestrategie (S3) van 

het gewest. 

 

 

1.2. Beschrijving van de acties van de oproep 

 

 - Type actie dat de oproep beoogt 

 

Deze projectoproep betreft het type actie 6 van SD 1.1. van het EFRO-programma 2021-2027. 

 

 

 

In overeenstemming met het gewestelijke innovatieplan, is de bewustmaking van wetenschap en 

innovatie van bijzonder belang om de positie van de regio als innovatiegebied te handhaven. 

Om bij te dragen aan deze ambitie, die er op gericht is bedrijven en het innovatie-ecosysteem te 

betrekken, zal een regionale infrastructuur worden opgericht ter bevordering van de interesse in 

wetenschap, onderzoek en innovatie: Het regionale innovatieplan (RIP) heeft aangetoond dat het voor 

SVP’s (en met SVP’s) werkelijk van belang is te kunnen steunen op een regionale infrastructuur voor 

de bevordering van wetenschap, een echte fysieke innovatie hub, ondersteund door en voor het 

ecosysteem van Onderzoek en Ontwikkeling, die het mogelijk zal maken het aanbod van 

wetenschapsbevordering te centraliseren, een toegangspoort te bieden voor samenwerking tussen 

academische en industriële partners (gekoppeld aan het project) via een aanbod dat innovatie 

aanmoedigt en schaalvoordelen zal voorstellen. In dit verband zal de hub ook een showcase voor 

innovatie zijn, door de toegang tot wetenschappelijke innovaties te vergemakkelijken en de integratie 

van deze innovaties in de activiteiten van de lokale KMO’s en de lokale starterscentra te stimuleren. 

Gezien de zeer brede en diverse ambities van het programma, zal het zich niet bezighouden met de 

niet-gedifferentieerde financiering van de infrastructuur, maar met de aspecten (die verband houden 

met deze SO) die gericht zijn op de eerste component van de ontwikkeling van het project, namelijk 

de financiering van een evolutiemodel waarbij het in eerste instantie mogelijk zal zijn de belangrijkste 

actoren een ruimte te bieden om hun (bestaande of toekomstige) economische activiteiten te 

ontplooien, te ontwikkelen en te bestendigen.  

 

In overeenstemming met de geldende Europese regelgeving kan de SD 1.1. van het EFRO een dergelijke 

infrastructuur evenwel niet volledig ondersteunen. De globale financiering ervan moet worden 

verzekerd buiten de financiële perimeter van het EFRO-project. 

 

 
ook de organisatie- of verdeelwijze, die ook een sociaal doel kunnen hebben. Via sociale vernieuwing kunnen we dus zowel 
"iets anders" gaan doen (nieuwe producten en diensten aanbieden om onvoldoende gedekte behoeften in te lossen) als iets 
"anders gaan doen" (een andere werkwijze hanteren). 



Algemene infrastructuren zonder een link met een strategisch vernieuwingsdomein of met de 

bedrijfswereld kunnen immers niet gefinancierd worden in het kader van deze projectoproep (zie ook 

hieronder, afdeling 1.4. "Financieringsaspecten").  

 

De steun van het EFRO beoogt het eerste onderdeel van de infrastructuurontwikkeling, namelijk de 

financiering van een evolutief model waarbij, in een eerste fase, aan de cruciale spelers een ruimte 

kan worden aangeboden om hun (bestaande of toekomstige) economische activiteiten tentoon te 

stellen, te ontwikkelen en te bestendigen. In een latere fase (buiten de perimeter van het EFRO-

project) zal de operator evenwel aandacht moeten hebben voor de sociale doelstellingen van het 

centrum. 

De EFRO-tussenkomst moet het mogelijk maken experimentele ruimtes te ontwikkelen voor de 

verspreiding en ontwikkeling van innovatie, in samenwerking met het grote publiek of specifieke 

doelgroepen, of door hen te benutten, met een genuanceerde en kritische kijk op wetenschap en 

technologie met het oog op een positieve integratie van vernieuwingen in de maatschappij.  

De bijdrage zal het overigens mogelijk maken een structuur op te zetten voor de verspreiding van 

innovaties, onder andere via ICT (media, ...), door de sectoren van nieuwe technologie nauwer te doen 

samenwerken met de sector van de bewustmaking en door nieuwe overbrengers te bieden om de 

doelgroepen te bereiken. 

De infrastructuur kan een experimenteel kader bieden voor de ontwikkeling van vernieuwing bij 

bedrijven en andere innovatiespelers, in interactieve ruimtes die aangepast worden aan de 

behoeften van het publiek. Ze zal een uitstalraam bieden en een uitwisselingsplatform vormen voor 

vernieuwende Brusselse bedrijven en spin-offs (waarbij de economische opdracht van de universiteit 

wordt versterkt). 

Tot slot zal ze bijdragen aan het strategische vernieuwingsdomein "openbare en sociale vernieuwing 

en sociale inclusie" van het beleid inzake intelligente specialisatie, in het onderdeel "tools en diensten 

voor de verspreiding van kennis". 

 

 

Bij de uitvoering van de projecten moeten ook 2 horizontale beginselen in acht worden genomen. 

Enerzijds moeten de projecten zoveel mogelijk bijdragen tot gelijke kansen (met name: gelijkheid van 

mannen en vrouwen, gehandicapten en non-discriminatie). Anderzijds moeten de projecten duurzaam 

zijn. Daartoe moeten de projecten met name aantonen dat zij voldoen aan het beginsel "geen 

significante schade toebrengen" en dus geen significante schade toebrengen aan een van de zes 

milieudoelstellingen van de EU.  

 

Voor projecten ter ondersteuning van de totstandbrenging van infrastructuur zullen de exploitanten 

bij hun investeringen de beginselen van duurzaamheid, esthetiek en inclusie nastreven en streven naar 

betaalbare, inclusieve, duurzame en aantrekkelijke oplossingen (overeenkomstig de ambities van het 

"Nieuwe Europese Bauhaus"). Deze beginselen zullen in de context van de activiteitenverslagen 

worden gepresenteerd en in de projectstuurgroepen worden besproken om de effectieve uitvoering 

ervan te waarborgen. 

 

 

 

 



 - Doelgroep van de projectoproep 

 

De begunstigden belast met de uitvoering van de projecten worden nader omschreven in punt 3. 

Begunstigden/projectdragers hieronder. 

 

De eindbegunstigden van de projecten ingediend in het kader van deze projectoproep (dat wil zeggen 

de eindgebruikers en de personen aan wie dit project ten goede zal komen zodra het wordt uitgevoerd) 

zijn hoofdzakelijk de jonge burgers, en uiteindelijk de bedrijven (kmo's) als toekomstige werkgevers 

van deze jongeren die zijn bewustgemaakt van wetenschappen en technologie.  

 

Deze oproep heeft als doel een infrastructuur te ondersteunen. Er zal dus aan het eind van de 

projectoproep één enkel project geselecteerd worden.  

 

 

1.3. Wat zijn de resultaten die verwacht worden van de oproep?  

 

Het project geselecteerd in het kader van deze projectoproep moet onder meer bijdragen aan het 

bereiken van de streefwaarden voor de hieronder opgesomde indicatoren (de voorgestelde 

streefwaarden moeten worden bereikt op schaal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). 

 

In zijn kandidatuurdossier moet de kandidaat-operator aantonen hoe en wanneer hij de verhoopte 

resultaten wil bereiken. Die resultaten moeten gedocumenteerd kunnen worden via overtuigende 

verantwoordingsstukken. 

 

ID Indicator Type Meeteenheid Tussenwaarde 

(2024) 

Streefwaarde 

(2029) 

RCO01 Ondersteunde 

ondernemingen 

(waaronder: micro, 

klein, middelgroot, 

groot) 

Output Ondernemingen 2 10 

RCO04 Ondernemingen met 

niet-financiële steun 

Output Ondernemingen 2 10 

RCOB03 Totale beschikbare 

ruimte voor 

ondernemingen om 

activiteiten ter 

bevordering van 

wetenschap en 

innovatie te 

organiseren 

Output Vierkante meter 0 2.500 

RCRB02 KMO (profit en non-

profit) dat betrokken 

is bij de organisatie 

van activiteiten ter 

bevordering van 

Resultaten Ondernemingen nvt 40 



wetenschap en 

innovatie 

 

 

 

1.4. Financieringsaspecten 

 

1.4.1. Subsidiabele uitgaven 

 

De uitgaven met betrekking tot het project zullen subsidiabel zijn als ze echt werden vastgelegd en 

betaald door de begunstigde tussen 1 januari 2021 en 31 december 2029.  

 

De projecten moeten afgerond zijn, dat wil zeggen materieel voltooid of volledig uitgevoerd, en alle 

eraan verbonden betalingen moeten zijn uitgevoerd door de begunstigden en de ermee 

overeenstemmende openbare bijdrage moet uiterlijk op 15 februari 2031 zijn overgeschreven naar de 

begunstigde, zoals aangegeven in de voorwaarden opgelegd door de Europese Commissie.  

 

Een project komt niet in aanmerking voor steun van het EFRO indien het materieel voltooid is of 

volledig is uitgevoerd voordat de financieringsaanvraag in het kader van het programma (= de 

kandidatuur) door de begunstigde is voorgelegd, ongeacht of de begunstigde alle betalingen die erop 

betrekking hebben al dan niet heeft verricht. 

 

Enkel de investeringskosten verbonden aan de verwezenlijking van infrastructuren en uitrusting 

(alsook de onrechtstreekse kosten die eraan verbonden zijn) komen in het kader van deze 

projectoproep in aanmerking voor een terugbetaling door het EFRO alsook voor cofinanciering.   

 

Een greep uit waar het om gaat: de kosten voor de aankoop van gebouwen en gronden, de 

verwezenlijking van bouw- en renovatiewerken aan gebouwen, studiekosten, kosten voor de inrichting 

en uitrusting van die gebouwen. 

 

Enkel de uitgaven voor investeringen die verband houden met de strategische domeinen van het 

programma voor onderzoek en innovatie (SVD's) komen in aanmerking voor het EFRO. Er zal dus een 

verdeelsleutel worden toegepast om een duidelijk onderscheid te maken tussen de investeringen die 

buiten het EFRO-domein vallen (bv. algemene educatieve uitrusting, infrastructuur met een algemeen 

educatief doel) en de EFRO-investeringen (dat wil zeggen dat ze bijdragen aan het ontplooien van een 

SVD en een link hebben met de bedrijfswereld).  

 

De kandidaat wordt erop gewezen dat de cofinancieringen aangebracht door de kandidaat-operator 

voor het project ook verband moeten houden met een SVD. 

 

De totale kostprijs van de in aanmerking komende rechtstreekse investeringen wordt verhoogd met 

een forfaitair percentage van 7% om de onrechtstreekse kosten van het project te dekken.   

 

De onrechtstreekse kosten van het project die door dit forfait van 7% gedekt worden, zijn met name: 

- De personeelskosten voor het personeel dat het project uitvoert en coördineert; 



- De werkingskosten (bijvoorbeeld vertaalkosten voor een bestek, alsook de werkingskosten van 

het personeel, ...); 

- De onrechtstreekse investeringskosten (bv. aankopen van informaticamateriaal en meubels 

voor het personeel dat het project opzet). 

 

 

1.4.2. Financiering van het project 

 

Het beschikbare totaalbudget (totaalbedrag aan subsidies EFRO+BHG) bedraagt 6.053.219,92 euro, 

het forfaitaire percentage van 7% inbegrepen (wat 95% van de in aanmerking komende uitgaven dekt).  

 

Een aanvulling van 318.590,52 euro aan openbare cofinanciering moet worden aangebracht door de 

projectdrager, wat neerkomt op minimaal 5% van de in aanmerking komende uitgaven als openbare 

cofinanciering.  

 

De overheidsuitgaven betreffen met name elke deelname aan de financiering van een project 

afkomstig uit de begroting van nationale, gewestelijke of plaatselijke overheden, de begroting van 

publiekrechtelijke instellingen of van verenigingen van overheden of van publiekrechtelijke 

instellingen. 

We verduidelijken hierbij dat deze cofinanciering de vorm mag aannemen van een rechtstreekse 

tegemoetkoming of van een inbreng in nature van een overheid.    

 

 

1.4.3. Staatssteun 

 

De regels met betrekking tot staatssteun zijn van toepassing op projecten van economische aard. Dat 

betekent dat in dat geval de overheidssteun beperkt moeten worden en aan voorwaarden 

onderworpen.  

 

De algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV) bepaalt in welk kader er steun mag worden 

toegekend aan economische projecten. Op basis van het artikel waaronder het project valt, kan het 

percentage aan overheidssteun variëren.  

 

Een project is van economische aard als het steun aan ondernemingen inhoudt. Ondernemingen zijn 

alle entiteiten die goederen of diensten verstrekken op een markt. Het statuut van de organisatie of 

het feit dat de diensten of goederen tegen betaling (of zonder betaling) worden verstrekt is hier niet 

van tel. 

 

 

2. Selectieprocedure 

 

Deze projectoproep verloopt in één fase. 

De kandidaat dient een volledig kandidatuurdossier in waarin hij de initiatieven beschrijft op basis 

waarvan de doelstellingen van de projectoproep zullen worden bereikt, dat wil zeggen het opzetten 

van een gewestelijke infrastructuur gewijd aan de bewustmaking van jongeren inzake wetenschappen.  

 



De kandidaat dient in Salesforce een dossier in dat alle gegevens bevat op basis waarvan het project 

definitief geselecteerd kan worden (specifieke planning, financieel plan, naleving van alle regelgeving, 

...).   

 

Na de indiening analyseert de directie EFRO de dossiers (toegangsvoorwaarden en uitvoeringscriteria 

- zie hieronder), en ook aangewezen experten voeren een analyse uit (technische criteria - zie 

hieronder).  

 

Er wordt een rangschikking opgesteld van de kandidaturen op basis van de technische criteria 

(rekening houdend met de resultaten van de analyse door de experten) en op basis van de analyse 

verricht door de directie EFRO, die een selectievoorstel zal richten aan de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering (die als selectiecomité moet beslissen over de selectie van de projecten, met inbegrip van de 

subsidiebedragen toegekend aan de begunstigden voor de verwezenlijking van de projecten).   

 

Op basis van die analyse selecteert de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (BHR) één project.   

 

De selectie blijft altijd afhangen van het bereiken van de doelstellingen die de betrokken strategische 

doelstelling beoogt, en een deel van de middelen van de projectoproep zou dan ook bewaard kunnen 

worden (en niet toegewezen) met het oog op een volgende oproep (om in het bijzonder de 

streefwaarden van de indicatoren te bereiken). 

 

Een kandidatuur kan opzij geschoven worden als die niet voldoet aan de toegangsvoorwaarden.  

 

Wat de technische en uitvoeringscriteria betreft, kunnen projecten die geen totaalpercentage van 

60% behalen of geen 50% per criterium behalen voor criteria met een waarde van tien punten of 

meer niet geselecteerd worden. Ze worden als niet in aanmerking komend beschouwd.  

 

De score voor de technische criteria maakt 65% uit van de punten terwijl de score voor de 

uitvoeringscriteria 35% van de punten uitmaakt.  

 

Het kandidatuurdossier moet vóór 28.04.2023 worden ingediend in het Salesforcesysteem.  

  

 Type score Slaagdrempel Eindweging 

Toegangsvoorwaarden Binair (ja/nee) nvt eliminerend 

Technische criteria Punten  60% in het totaal 65% 

Uitvoeringscriteria Punten 60% in het totaal 35% 

 

 

Toegangsvoorwaarden (ja/nee)  

Het betreft de minimale toegangsvoorwaarden.  Is het antwoord op een van deze voorwaarden "nee", 

dan wordt het project definitief opzijgeschoven. 

  

1. Het dossier wordt binnen de termijn ingediend 

2. Elke rubriek van het kandidatuurdossier is ingevuld  

3. Het project houdt verband met het specifieke doel en het type actie: de kandidatuur 

beoogt steun voor het opzetten van een gewestelijke infrastructuur diegericht is op 

het versterken van bewustwording rond wetenschap, onderzoek en innovatie" 



4. Het project is gevestigd of wordt uitgerold in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en 

is bestemd voor een Brussels publiek  

 

Selectiecriteria 

 

o Technische criteria (65 punten): 

De technische criteria maken het mogelijk de projecten te evalueren op basis van hun 

relevantie ten opzichte van het doel van de oproep en van het programma en de 

haalbaarheid om de door het project beoogde resultaten te bereiken. Voor elk criterium 

zal een score worden toegekend op basis van de mate waarin een projectvoorstel 

voldoet aan de volgende criteria:  

 

1. Relevantie van het project t.o.v. SD 1.1 (actietype 6):  

a) Het project voldoet aan de doelstelling bij te dragen aan de oprichting van een 

gewestelijke infrastructuur die gericht is op het versterken van bewustwording 

rond wetenschap, onderzoek en innovatie, via de financiering van de 

activiteiten beschreven in deze nota (20 punten) 

b) Het project verduidelijkt hoe de investeringen ondersteund door het 

programma zullen passen binnen het bredere project, door voor het project en 

voor de partijen buiten het infrastructuurproject verschillende 

verantwoordelijkheden en doelstellingen toe te lichten, alsook de 

complementariteit en wisselwerking tussen de verschillende aspecten van de 

infrastructuur (15 punten)  

 

2. Technische haalbaarheid en (met name esthetische) kenmerken van de 

voorgestelde installaties/voorzieningen (geplande voorzieningen, aantal plaatsen, 

...) (8 punten)  

 

3. In aanmerking nemen van milieuduurzaamheid bij de ontwikkeling van de 

infrastructuur (kringloopbeginsel, gerecycleerde/recycleerbare materialen, 

biodiversiteit, ...) (7 punten)  

 

4. Bestendiging van het project, het duurzame karakter (op het vlak van tijd) van de 

investeringen en van het toekomstige gebruik ervan (5 punten) 

 

5. Uitvoering van de verrichtingen in het licht van de deadlines van de 

programmering (realiteitszin van de planning): snelle start van het project, 

realistische planning met het oog op 2029, al verwezenlijkte en nog te 

verwezenlijken fasen (5 punten) 

 

6. Inachtneming in het project, op alle niveaus, van de overkoepelende 

aspecten/beginselen, namelijk duurzame ontwikkeling, gelijke behandeling van 

man en vrouw, het beginsel van niet-discriminatie en inclusie (5 punten) 

 

o Uitvoeringscriteria (35 punten) 



Via de uitvoeringscriteria kan worden nagegaan in welke mate het project goed beheerd 

zal worden. Voor elk criterium zullen er punten worden toegekend door het antwoord te 

beoordelen dat het project biedt met betrekking tot de volgende criteria: 

 

1. Planning en budget (10 punten) 

Is de planning correct opgesteld? Is ze volledig en voldoende gedetailleerd? Is het budget 

correct opgesteld? Leeft het de subsidiabiliteits- en financieringscriteria van het project 

en de regelgeving inzake staatssteun na?  

 

3. Beheers-, bestuurs- en bevoegdheidsstructuur en partnerdynamiek (12 punten) 

Zal het project goed beheerd worden? Beschikt/Beschikken de kandidaat/kandidaten 

over voldoende personeel en/of een duidelijke organisatiestructuur en/of een relevant 

en goed georganiseerd samenwerkingsverband dat een goed beheer en goede uitvoering 

van het project mogelijk maakt? 

Overheidsopdrachten: biedt de kandidaat garanties dat de wetgeving inzake 

overheidsopdrachten correct zal worden toegepast en/of dat de marktraadpleging voor 

de opdracht correct zal verlopen (met name als de opdracht niet valt onder de wetgeving 

inzake overheidsopdrachten)?  

Communicatiestrategie: is de communicatiestrategie aangepast aan het project? Biedt de 

kandidaat garanties inzake de zichtbaarheid van de Europese en Brusselse steun? Biedt 

de kandidaat garanties inzake het bereiken van de doelgroep(en)?  

Financiële organisatie: biedt de kandidatuur garanties inzake de dagelijkse financiële 

opvolging van het project door de kandidaat/kandidaten? 

 

4. Beginsel Do No significant harm (5 punten)  

Garandeert het voorstel de naleving van het DNSH-beginsel?  

 

5. Gelijke kansen, inclusie en non-discriminatie (3 punten) 

Wordt er rekening gehouden met kwesties als gelijke kansen, inclusie en non-

discriminatie bij de keuze van het project, de uitvoering ervan en het gebruik van de 

infrastructuur?  

 

6. Indicatoren (5 punten) 

Is de verwezenlijking van de indicatoren correct aangetoond en verantwoord? 

Stemmen de voorgestelde verantwoordingsstukken overeen met de indicatorfiches? 

 

 

3. Begunstigden 

 

Dit zijn de voornaamste doelgroepen van deze projectoproep (dat wil zeggen zij die verantwoordelijk 

zullen zijn voor de uitvoering van de projecten, ten voordele van de eindbegunstigden): 

- Overheidsbesturen,  

- Universiteiten en hogescholen,  

- Onderzoeksinstellingen, 

- Laboratoria, 

- Ziekenhuizen, 



- Vzw's  

Gelegen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

 

Er valt op te merken dat kmo's enkel individueel gesteund kunnen worden om projecten op te zetten 

op voorwaarde dat ze collectieve, en niet individuele, evoluties in gang zetten, die ook meerdere 

(andere) kmo's ten goede komen. 

 

 

4. Na de selectie 

 

Na de regeringsbeslissing krijgen de indieners van niet-geselecteerde projecten een brief met de 

redenen waarom de projecten niet gekozen werden.  

 

De kandidaten van de geselecteerde projecten krijgen een brief die hen meedeelt dat ze geselecteerd 

zijn.  

 

Voor elk geselecteerd project beslist de regering per besluit over de toekenning van de subsidie.  

Er wordt dan een overeenkomst getekend tussen de projectindiener(s) en het gewest.  

Deze overeenkomst verduidelijkt de verbintenissen en verplichtingen van elke partij inzake de inhoud, 

de agenda, de financiering en de evaluatie van het project. Voor de hele duur van het project wordt 

één enkele meerjarenovereenkomst opgesteld. 

 

Het is mogelijk dat er om de overeenkomst op te stellen bijkomende informatie wordt gevraagd. 

 

Als een project de verwezenlijking van meerdere acties door verschillende begunstigden betreft, wordt 

er één overeenkomst ondertekend tussen het gewest en alle begunstigden. In die overeenkomst wordt 

uit de begunstigden een coördinator en een projectverantwoordelijke aangewezen. 

 

De directie EFRO bereidt de subsidiebesluiten en de overeenkomsten voor.  

 

 

6. DNSH 

 

Het DNSH-beginsel (wat staat voor "Do No Significant Harm") voorziet erin dat geen enkele investering 

gesteund door Europese middelen aanzienlijke schade mag berokkenen met betrekking tot zes 

Europese milieudoelstellingen. Die zes doelstellingen staan beschreven in de Europese Verordening 

betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen (EU, 2020).  

 

Het gaat om:  

- Mitigatie van klimaatverandering, 

- Aanpassing aan klimaatverandering, 

- Duurzaam gebruik en duurzame bescherming van water- en mariene hulpbronnen, 

- Transitie naar een kringloopeconomie, 

- Preventie en vermindering van vervuiling, 

- Bescherming en herstel van de biodiversiteit en ecosystemen. 



Voordat de overeenkomst wordt ondertekend, gaat de directie EFRO aan de hand van deze zes criteria 

na of het project geen aanzienlijke schade aan het milieu toebrengt. 

 

De EFRO-projectdragers verbinden zich ertoe het DNSH-beginsel na te leven bij de uitvoering van hun 

project, met name door een DNSH-clausule op te nemen in de bestekken die ze opstellen voor 

overheidsopdrachten. 


