Heropening EFRO-fondsen vanaf begin 2021
Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

kan oplopen tot boven de 50%. Subsidie wordt al-

(EFRO) is één van de Europese structuurfondsen en

leen verstrekt over werkelijk gemaakte kosten. In

onder andere bedoeld om de belangrijkste regiona-

de praktijk is het realistisch tussen de € 200.000

le onevenwichtigheden in de Europese Unie terug

en € 500.000 subsidie aan te vragen binnen EFRO

te dringen. Dit sluit aan bij de doelstellingen van

projecten. Projecten mogen tot uiterlijk eind 2023

het Europese regionale beleid.

duren.

Voor de periode 2014-2020 had de EU 4 prioritei-

Aangezien deze openstelling onder het 2014-2020

ten opgesteld waaraan EFRO moest bijdragen. Nu

programma wordt gerealiseerd, moeten projecten

deze periode afloopt, en het nog afwachten is op

bijdragen aan tenminste 1 van de volgende 4 pri-

de nieuwe EFRO-programma’s voor 2021-2027, leek

oriteiten:

het er even op of 2021 een jaar zou worden zonder

1.

innovatie en onderzoek

EFRO-openstellingen. Hier is echter verandering in

2.

digitale agenda

gekomen vanwege de huidige coronacrisis: in 2021

3.

steun voor het mkb

opent het EFRO 2014-2020 fonds nog eenmalig met

4.

de koolstofarme economie

financiering vanuit het REACT-EU-fonds.
De mogelijkheid bestaat dat regio’s nog prioriteiEFRO-projecten kenmerken zich als innovatieve

ten toevoegen/aanpassen. Ook geldt dat projecten

ontwikkelprojecten die de regionale concurrentie-

tenminste moeten aansluiten bij een nieuwe priori-

kracht van de aanvrager versterken en de werk-

teit, namelijk crisisherstel voor getroffen sectoren

gelegenheid vergroten. Het is essentieel dat een

en/of investering ter vergroening en digitalisering

potentieel EFRO-project direct aansluit op de al

van de economie.

aanwezige ontwikkelplannen van de onderneming.
Dit moet tenminste blijken uit betrokkenheid van

Hoewel er dus nog enige onduidelijkheid heerst

bijvoorbeeld een eerste afnemer in het project.

rondom deze speciale openstelling, vormt EFRO

Bovendien zijn EFRO-projecten administratief in-

een zeer interessante financieringsoptie. De ver-

gewikkelder dan bijvoorbeeld de MIT-regeling. Het

wachting is dat de meeste regionale loketten rond

is dus aan te raden niet de plannen speciaal om

februari/maart de regeling openstellen. Algemeen

te gooien voor een EFRO-project. Dit advies geldt

geldt er een first-come-first-serve principe. Het

des te meer voor kleine of net opgerichte onderne-

aanvraagproces is lang en complex dus het is be-

mingen. Als er nog geen zeer strakke administratie

langrijk snel te beginnen met voorbereidingen. Wij

aanwezig is, is EFRO niet het juiste programma om

ondersteunen u graag bij de verkenning. Uiteraard

aan mee te doen.

kunnen wij samen met u de quickscan opstellen en
het verdere projectvoorstel uitwerken.

Het aan te vragen budget voor een EFRO-project
is in theorie oneindig. Echter moet er cash cofinanciering aanwezig zijn. Het subsidiepercentage
is sterk afhankelijk van de projectactiviteiten en
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