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De voorbereidingen voor de 
Europese Week van de 
regio’s en steden (EWRC), 

de vroegere OPEN DAYS, zijn in 
volle gang. De week wordt van 
10 tot en met 13 oktober in Brussel 
gehouden. De naam is dan mis-
schien veranderd, maar het con-
cept is nog steeds hetzelfde: 
ongeveer 130 workshops, debatten 
en netwerkactiviteiten die dit jaar 

gericht zijn op „regio's en steden voor duurzame en inclusieve 
groei“. Voor iedereen die niet naar Brussel kan komen, is er van 
september tot november een evenementenprogramma voor 
burgers in heel Europa.

De drie belangrijkste thema’s van de EWRC vallen samen met 
de politieke prioriteiten van de Commissie en het Comité van de 
Regio's: aanhoudende en duurzame economische groei; inclu-
sieve economische groei; en vereenvoudiging van de ESI-fond-
sen. Ongeveer 187 regio's en steden uit 28 landen zullen zich 
richten op nieuwe kansen om EU-investeringen aan te trekken 
voor steden en regio's, resultaten van dergelijke investeringen 
bespreken, goede praktijken tentoonstellen en dialoog en toe-
komstige verbeteringen stimuleren.

Een van de hoogtepunten is de EWCR-universiteit die het nieuw-
ste onderzoek naar regionale en stedelijke ontwikkeling voor 
beleidsmakers en professionals toegankelijk moet maken en die 
onderzoeksresultaten bekendheid moet geven. Dit jaar gaat de 
populaire masterclass voor promovendi en beginnende onder-
zoekers over het EU-cohesiebeleid.

Andere belangrijke attracties zijn de prijsuitreiking van de jaar-
lijkse RegioStars ter ere van goede praktijken in regionale ont-
wikkeling en inspirerende, innovatieve projecten die door 
middelen van het cohesiebeleid worden ondersteund. Als vervolg 
op de OPEN Urban DAY 2015 zijn er ook uiteenlopende evene-
menten voor de gemeenschap van stedelijke professionals, en 
natuurlijk de uitslag van de jaarlijkse fotowedstrijd.

Debat op hoog niveau

Als begunstigden van de Europese Structuur en investerings-
fondsen het meest uit hun kansen moeten halen, moet toegang 
tot financiering zo soepel mogelijk verlopen. Ons interview met 
voormalig vicevoorzitter van de Commissie Siim Kallas, voor-
zitter van de Groep op hoog niveau inzake vereenvoudiging, 
geeft een inzicht in hoe twaalf onafhankelijke deskundigen 
procedures controleren en vereenvoudigen om beter gebruik 

van investeringen in EU-regio's te stimuleren. In minder dan 
een jaar heeft de groep een analyse gemaakt van onderwerpen 
inzake e-bestuur, vereenvoudigende kostenopties, toegang tot 
financiering voor mkb-bedrijven, en financiële instrumenten, 
en conclusies en aanbevelingen gedaan voor betrokkenen. De 
Groep op hoog niveau werkt nu aan een verslag over een een-
voudiger uitvoeringskader voor na 2020, dat de Commissie in 
haar reflectie over de toekomst van het cohesiebeleid kan 
meenemen.

Nieuwe stijl

In deze editie van Panorama hebben we een paar nieuwe 
artikelen geïntroduceerd en de stijl op een aantal punten 
aangepast zodat deze beter bij de inhoud past . Het 
hoofdartikel over Pommeren gaat dieper in op de uitdagingen 
van deze Poolse regio en de „onderhandelingsaanpak“ die 
wordt gebruik t om deze te overwinnen . Door met 
uiteenlopende partners te werken definieert de regio slimme 
specialisaties, ontwikkelt het vernieuwingsprojecten en 
coördineert het activiteiten in stedelijke gebieden. In een 
interview met Mieczysław Struk , marshal van het 
Woiwodschap Pommeren gaan we dieper in op de bijdrage 
van het cohesiebeleid aan de economische ontwikkeling van 
de regio en de complementariteit tussen de verschillende 
investeringsinstrumenten.

We nemen een kijkje achter de schermen van het BAYin-
TRAP-project en we kijken hoe het concept zomerschool wordt 
gebruikt om studenten te betrekken bij stadsvervoerssyste-
men en ze aan te moedigen hun mening te geven over het 
ontwikkelen van een duurzaam stadsvervoerbeleid.

Einde van een tijdperk

Tot slot komen we in een interview met Walter Deffaa, direc-
teur-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling wat 
meer te weten over de hoogte- en dieptepunten van zijn 
dertigjarige carrière bij de Europese Commissie nu hij zich 
voorbereidt om met pensioen te gaan en zich opmaakt voor 
een paar nieuwe, enerverende uitdagingen.                       

Corina Creţu 
Europees commissaris voor Regionaal beleid

Editorial
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Europese Week van de regio’s en steden 2016 

In 2016 draagt de Europese Week van de regio’s en 
steden (of EWRC, vroeger bekend als de OPEN 
DAYS) de titel „Regio's en steden voor duurzame en 
inclusieve groei“. Het evenement bestaat uit 130 
workshops, debatten en netwerkactiviteiten waar 
meer dan 6 000 deelnemers aan zullen deelnemen. 
Behalve de workshops in Brussel is er van september 
tot november 2016 ook een programma met lokale 
evenementen in heel Europa.

Dit jaar draait het evenement om drie belangrijke thema’s 
die samenvallen met de politieke prioriteiten voor 2016 
van de Europese Commissie en het EU-Comité van de 

Regio's. Discussies moeten de uitvoering van de programma's 
van de Europese Structuur- en investeringsfondsen 2014-2020 
ondersteunen, laten zien tot welke resultaten EU-investeringen 
hebben geleid, voorbeelden van goede praktijken tonen en input 
voor eventuele toekomstige verbeteringen stimuleren:

kk Aanhoudende en duurzame economische groei 
Deze tak richt zich op nieuwe kansen voor regio's en steden 
om groei te cultiveren en meer werkgelegenheid te scheppen 
in het kader van internationalisering van de Europese econo-
mie. Hier wordt onderzocht welke regio's en steden er op dit 
moment beter in slagen investeringen aan te trekken en 
waarom. Ook wordt er specifiek gekeken naar nieuwe kansen 
die zijn gekoppeld aan innovatie, waarbij met name wordt 
verwezen naar energie-efficiëntie, ontwikkeling van de kool-
stofarme economie en bevordering van de circulaire economie 
en de slimme specialisatie. 

kk Inclusieve economische groei 
Seminars in deze tak gaan over de ontwikkeling en uitvoering 
van het beleid voor de arbeidsmarkt en sociale insluiting op 

lokaal niveau voor achtergestelde delen van de bevolking, 
inclusief sociale huisvesting, overheidsdiensten en onderwijs, 
en maatregelen om de oprichting van micro-ondernemingen 
of kleine bedrijven te faciliteren en het creëren van een omge-
ving die gunstiger is voor zelfstandig ondernemers. In deze 
tak kunnen regio's en steden hun ervaringen delen bij de 
aanpak van de vluchtelingencrisis, onder andere door het 
gebruik van EU-fondsen. 

kk Vereenvoudiging van de ESI-fondsen  
In deze tak krijgen regionale en nationale autoriteiten die zich 
bezighouden met de uitvoering van door de Europese Struc-
tuur en investeringsfondsen ondersteunde programma's, de 
gelegenheid ervaringen en goede praktijken met betrekking 
tot het verbeteren van de doeltreffendheid en doelmatigheid 
van programmabeheer uit te wisselen, met inbegrip van 
manieren om beheer te vereenvoudigen en bestuurlijke en 
leidinggevende capaciteit op te bouwen. Ook wordt er gekeken 
naar beste praktijken in stedelijke ontwikkeling, geïntegreerde 
territoriale investeringsprogramma's en ontwikkeling vanuit 
de gemeenschap, en bij het bevorderen van het gebruik van 
nieuwe financiële instrumenten. De eerste resultaten van de 
ex-postevaluaties voor de periode 2007-2013 zullen hier van 
belang zijn.

Speciale aandacht voor de Stedelijke 
agenda voor Europa
Als vervolg op de OPEN Urban DAY van vorig jaar hebben de 
Europese Commissie, DG Regionaal Beleid en Stadsontwikke-
ling en het EU-Comité van de Regio's hun krachten gebundeld 
met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en lokale instellingen, 
vertegenwoordigers uit andere steden en Europese netwerken 
en initiatieven om internationale uitwisseling inzake duurzame 
stedelijke ontwikkeling te faciliteren. 

4
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De gemeenschap van stedelijke professionals kan meedoen 
aan specifieke interactieve sessies, workshops, projectbezoe-
ken en belangrijke evenementen inzake de Stedelijke agenda 
voor Europa (inclusief de belangrijkste onderwerpen, partner-
schappen en one-stop shop), effectbeoordeling stedelijke 
gebieden en het belang van verschillende bestuursniveaus, 
inclusief bezoeken aan projectlocaties georganiseerd door het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Lokale evenementen
Iedere deelnemende regio en stad organiseert ook lokaal ten 
minste één evenement en brengt de EWRC zo dichter bij de 
burger. Deze evenementen worden van september tot novem-
ber gehouden onder de titel „Europa in mijn regio/stad“, en 
zijn georganiseerd rondom de thematische prioriteiten van 
de EWRC. Deze evenementen voor het algemene publiek, 
potentiële begunstigden van Europees regionaal beleid, des-
kundigen, academici en de media kunnen verschillende vor-
men aannemen, zoals conferenties, workshops, radio- of 
tv-uitzendingen of tentoonstellingen. Lokale evenementen 
kunnen ook worden georganiseerd met de lancering van pro-
jecten van het Europees regionaal beleid of in het kader van 
jaarlijkse voorlichtingsacties, zoals vereist door regelgeving 
van de ESI-fondsen.            

http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016/
local_events.cfm

Fotowedstrijd „Europa in mijn regio”

De vijfde editie van de fotowedstrijd is open tot 28 augustus. 
Om aan de wedstrijd deel te nemen moeten burgers een foto 
maken van een project dat door de EU is gefinancierd, met de 
plaat of het bord met de financieringsinformatie en de EU-vlag 
in beeld. De drie winnaars krijgen een fotocursus van een pro-
fessionele fotograaf en een reis naar Brussel.

https://goo.gl/t3iwcT

RegioStars
De RegioStars Awards zijn bedoeld om goede praktijken in regi-
onale ontwikkeling te identificeren en originele en innovatieve 
projecten in het zonnetje te zetten zodat ze andere regio's kun-
nen aantrekken en inspireren.

De prijscategorieën voor 2016 zijn:
kk SLIMME GROEI: opkomende kansen in de internationale 
economie
kk DUURZAME GROEI: circulaire economie
kk INCLUSIEVE GROEI: geïntegreerd wonen, inclusieve en 
niet-gesegregeerde gemeenschappen bouwen
kk CITYSTAR: innovatieve oplossingen voor duurzame 
stedelijke ontwikkeling
kk DOELTREFFEND BEHEER: een verschil maken door 
onderscheidend beheer.

Dit jaar zijn er 104 inschrijvingen ingediend en door de jury 
beoordeeld.

De prijsuitreiking voor de RegioStars 2016 Awards vindt op 
dinsdag 11 oktober plaats tijdens de officiële EWCR-receptie 
in BOZAR in Brussel. Winnende projecten ontvangen hun trofee 
van Europees commissaris voor Regionaal beleid, Corina Creţu, 
en de juryvoorzitter van de RegioStars Awards, Lambert Van 
Nistelrooij MEP.                                                                          

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/

14e Europese Week van de regio’s en steden 
2016, 10-13 oktober 2016, Brussel
Inschrijvingen vanaf 6 juli:  
http://www.regions-and-cities.europa.eu

http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016/local_events.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016/local_events.cfm
https://goo.gl/t3iwcT
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/
http://www.regions-and-cities.europa.eu
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De EWCR-universiteit

TOONT NIEUW ONDERZOEK INZAKE  
REGIONALE EN STEDELIJKE ONTWIKKELING

De EWCR-universiteit heeft als missie het nieuwste 
onderzoek naar regionale en stedelijke ontwikkeling 
voor beleidsmakers en professionals toegankelijk te 
maken. 

Nu voor het achtste jaar is de EWCR-universiteit een cen-
traal onderdeel van de Europese Week van de regio’s 
en steden (EWCR). De universiteit moet uitwisseling 

tussen academici uit heel Europa en regionale en lokale verte-
genwoordigers mogelijk maken en onderzoeksresultaten op het 
gebied van regionale en stedelijke ontwikkeling en het EU-co-
hesiebeleid bekendheid geven. 

De EWCR-universiteit wordt georganiseerd door de drie beste 
academische wetenschappelijke genootschappen op het 
gebied van regionale studies, regionale wetenschap en ruim-
telijke planning, de Vereniging voor Regionale Studies (Regi-
onal Studies Association - RSA), de Europese Vereniging voor 
Regionale Wetenschap (European Regional Science Associa-
tion - ERSA), de Vereniging voor Europese Scholen voor Plan-
ning (Association of European Schools of Planning - Aesop) 
samen met de Europese Commissie en het Europese Comité 
van de Regio's (CvdR).

De EWCR wordt bijgewoond door zo'n 6 000 professionals, 
beleidsmakers en academici die geïnteresseerd zijn in het 
EU-cohesiebeleid en er worden zo'n 130 sessies georgani-
seerd door Europese instellingen, regio's, steden en andere 
organisaties met belangstelling voor het EU-cohesiebeleid. 
Binnen dit algemene programma houdt de EWCR-universiteit 
sessies over belangrijke thema's met praktische relevantie 
voor regio's en steden. 

Dit jaar zijn de belangrijkste onderwerpen op de 
EWCR-universiteit:
kk Micro-ondernemingen naar de productiviteitsgrens voeren
kk Parels aan kennis: uitdagingen en dilemma's in de relatie 
tussen stad en universiteit
kk  Slimme specialisatie vijf jaar later: van ontwerp tot 
invoering
kk Eisen aan ruimtelijke gegevens voor een doeltreffend 
ruimtelijk beleid

kk Aanhoudende en duurzame economische groei: 
economische en ecologische ontwikkeling in steden en 
regio's in balans houden 
kk Territoriale gevolgen van klimaatverandering op EU-niveau 
kk Stedelijke ontwikkeling/territoriale beleidsbepalingen en de 
uitdaging om eenvoudigere en gebruikersvriendelijkere 
uitvoeringssystemen te creëren
kk Duurzame gemeenschappen van morgen: aanpak van 
demografische uitdagingen en de dynamiek van de zilveren 
economie.
kk Migratie en steden: territoriale aspecten van migratie
kk Wie zijn de nieuwe zelfstandigen in Europa en wat dragen 
ze bij aan groei, en aan sociale en territoriale samenhang?

EWCR-Masterclass 

Een masterclass voor promovendi en beginnende onderzoe-
kers met belangstelling voor het EU-cohesiebeleid vormt een 
belangrijk onderdeel van de EWCR-universiteit. Dertig deel-
nemers zullen van 9 tot en met 13 oktober gedurende vijf 
dagen gecoördineerde sessies bijwonen die zijn gericht op 
het EU-cohesiebeleid. Ze krijgen ook de gelegenheid hun 
belangrijkste onderzoek in het kort aan panels met EU-amb-
tenaren te presenteren voor commentaar en feedback. De 
masterclass bestaat uit rondetafelgesprekken, interactieve 
sessies en netwerkbijeenkomsten met de hoogste 
EU-ambtenaren.

De belangrijkste onderwerpen voor de masterclass 
van 2016 zijn:
kk Het bevorderen van inclusieve groei en sociale 
samenhang, met inbegrip van de territoriale dimensie en 
de integratie van stedelijke en plattelandsontwikkeling;
kk Het belang van de netwerkeconomie: beleidsleren; 
overdracht tussen regio's en steden; verspreiding van 
kennis; en
kk Het verbeteren van het uitvoeringssysteem van het 
cohesiebeleid: prestaties, vereenvoudiging en 
aansprakelijkheid.
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Deelname aan de masterclass is zeer gewild omdat het een 
stimulerende en lonende omgeving is voor beginnende onder-
zoekers waar ze toonaangevende EU-beleidsmakers kunnen 
ontmoeten en kunnen discussiëren over de belangrijkste kwes-
ties inzake het ontwerp, de uitvoering en de doeltreffendheid 
van beleid op dit gebied. Eerdere deelnemers hebben hierdoor 
nieuwe netwerken en kansen kunnen creëren en hebben de 
masterclass als goed voor hun carrière ervaren.

Organisatoren uit de academische 
wereld

De in 1965 opgerichte Vereni-
ging voor Regionale Studies 
(RSA) is het internationale 
forum voor stedelijk en regio-
naal onderzoek, ontwikkeling en 
beleid. De RSA publiceert vijf 
toonaangevende tijdschriften 
op dit gebied, waarvan de Regi-

onal Studies het oudste en bekendste is. Daarnaast financiert 
de vereniging nieuw onderzoek en kennisuitwisseling door middel 
van een reeks financieringsprogramma's en door netwerken en 
andere ondersteuning die onderzoekers moet helpen bij hun 
onderzoek, carrière en invloed. Volgens de RSA vormen de regio's 
een belangrijke ruimtelijke maatvoering om de aard en invloed 
van politieke, economische, sociale en ecologische verandering 
en innovatie te onderzoeken. De vereniging werkt samen met 
organisaties als de Europese Commissie, de CdvR, DG Regio, 
UN-Habitat, de Wereldbank en de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling en is van meet af aan betrokken 
bij de EWCR-universiteit en masterclasses. 

www.regionalstudies.org

De Europese Vereniging 
voor Regionale Wetenschap 
(ERSA) is de grootste suprare-
gionale wetenschappelijke ver-
eniging onder de koepel van de 
Regional Science Association 

International (RSAI). ERSA bestaat momenteel uit 18 nationale 
en linguïstieke verenigingen van onderzoekers met interesse 
voor ruimtelijke kwesties in heel Europa. Hun congres van 

wereldniveau is een uniek platform voor de promotie van regi-
onale studies en de uitwisseling van huidige economische en 
sociale beleidskwesties. ERSA werkt ook actief samen met 
andere internationale instellingen en verenigingen (bijv. de 
Europese Investeringsbank, de Europese Commissie, de Ver-
eniging van Europese universiteiten, Aesop) en is van mening 
dat dit van vitaal belang is om innovatief denken aan te moe-
digen en nieuwe en slimme oplossingen voor bestaande pro-
blemen voor territoriale ontwikkeling te genereren. 

www.ersa.org 

De Vereniging voor Euro-
pese Scholen voor Plan-
ning (Aesop) werd in 1987 
opgericht en is een internati-
onale vereniging van univer-
siteiten voor onderwijs en 

onderzoek op het gebied van ruimtelijke planning. Met meer 
dan 150 institutionele leden biedt Aesop een uitwisselings-
platform voor kennis over planning voor geleerden, profes-
s iona l s ,  beroepsverenig ingen ,  po l i t ic i  en andere 
belanghebbenden in ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling 
in heel Europa. Het jaarlijkse congres van Aesop is uitge-
groeid tot de grootste samenkomst op het gebied van plan-
ning in Europa. De vereniging publiceert haar eigen tijdschrift 
Planning Education en werkt samen met meer dan 50 
andere tijdschriften over dit onderwerp. Aesop werkt samen 
met Europese academische organisaties en beroepsvereni-
gingen en met Europese en internationale instellingen, 
bureaus en programma's (EC, CvdR, UN-Habitat) en onder-
steunt hen bij hun groeiende belangstelling voor „territorium 
en territorialiteit“.                                                           

www.aesop-planning.eu 

MEER INFO
http://regions-and-cities.europa.eu 

http://www.regionalstudies.org/
http://ersa.org/
http://www.aesop-planning.eu/
http://regions-and-cities.europa.eu
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Verdienstelijkheid met een glimlach
NA DERTIG JAAR IN DE COMMISSIE IS HET VOOR WALTER 
DEFFAA, DIRECTEUR-GENERAAL REGIONAAL BELEID EN 
STADSONTWIKKELING TIJD OM ZIJN COLLEGA'S EEN 
GEMEEND VAARWEL TE ZEGGEN

 

Toen Walter Deffaa zijn carrière in 
1983 begon hadden nog maar 
negen lidstaten zich voor het 
Europese project aangemeld. 
Dertig jaar later is er ondanks ups 
en downs aanzienlijke 
voortuitgang geboekt en maken 
meer dan 508 miljoen burgers in 
28 lidstaten deel uit van een 
groeiende EU-gemeenschap. 
De heer Deffaa vertelt in Panorama 
dat hij in de loop van tijd getuige is 
geweest van verschillende 
opmerkelijke veranderingen, zowel 
in zijn eigen carrière en in de Unie 
als geheel. 

Tijdens uw carrière in de Europese 
Commissie hebt u verschillende functies 
bekleed in verschillende DG's. Welke 
bood de meeste uitdagingen en/of 
voldoening?

Met meer dan de helft van mijn 
leven in de Commissie heb ik 
herinneringen genoeg! Ik begon 

als beheerder in het DG-ECFIN en maakte 
carrière via zeven DG's tot directeur-ge-
neraal van drie ervan: Dienst Interne 
Audit, Belastingen en Douane-Unie en 
Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling.

Ik denk dat Begroting en Regionaal 
Beleid de grootste stempel op me heb-
ben gedrukt, hoewel ik veel geluk heb 
gehad tijdens mijn carrière omdat 
beleidshervormingen bij meerdere dos-
siers de „rode draad“ vormden. Tijdens 
mijn taak op het DG Begroting en de 
Dienst Interne Audit heb ik deelgenomen 
aan het initiatief van Liikanen voor een 
systeem van gezond en doelmatig 
financieel beheer en Kinnocks strategie 
voor de hervorming van het beheer van 
de overheidsuitgaven, het personeels-
beleid en financieel beheer. Op het 
secretariaat-generaal was ik verant-
woordelijk voor de eerste Mededeling 
van de Commissie over effectbeoorde-
ling en daarna kabinetschef voor com-
missaris Wulf-Mathies. Ik heb gewerkt 
aan de Agenda 2000, het meerjarig 
financieel kader 2000-2006 met de 
grote „uitbreiding naar het Oosten“. 
Recentelijk ben ik met collega's van het 
DG Regio bezig geweest om een modern 

Cohesiebeleid vorm te geven en uit te 
voeren, het uitvoeringssysteem te ver-
eenvoudiging en zowel ons beleid als 
ons DG meer resultaatgericht te maken. 

In welk opzicht wijkt 
resultaatgerichtheid af van de eerdere 
focus op absorptie van fondsen?

We kunnen voor het eerst verslag uitbren-
gen over waar het geld aan wordt uitge-
geven en wat het zal bewerkstelligen, 
door bijvoorbeeld aan te geven hoeveel 
banen het zal creëren, het aantal mensen 
dat toegang krijgt tot schoon water of die 
ondersteund worden met een opleiding, 
het aantal achtergestelde mensen zoals 
migranten of minderheden die betrokken 
zijn bij programma's voor sociale ontwik-
keling, het aantal bedrijven dat steun 
ontvangt, extra huishoudens met betere 
toegang tot breedband, enz. Zodra de 
programma's zijn goedgekeurd, bepalen 
de lidstaten zelf hun doelen en ver-
wachtte resultaten voor financiering uit 
het cohesiebeleid. Bovendien hebben we 
speciale eisen geïntroduceerd met betrek-
king tot de thematische concentratie 
zodat de toegewezen financiering een 
kritische massa vormt die tot echte 
invloed en resultaten op het veld kan 
leiden.

Ten behoeve van de transparantie is het 
heel belangrijk dat iedere burger toegang 
heeft tot deze informatie. Afgelopen 
december heeft de Europese Commissie 
een mededeling goedgekeurd (getiteld 
„ Invest ing in jobs and growth – 
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maximising the contribution of ESI Funds“ 
(Investeren in groei en werkgelegenheid 
— maximalisering van de bijdrage van de 
ESI-fondsen)) waarin de belangrijkste 
verwachtte resultaten zijn uitgewerkt. 
Deze informat ie is nu openbaar 
toegankelijk op het opendataplatform van 
de Commissie (https://cohesiondata.ec.
europa.eu/), dat regelmatig wordt 
bijgewerkt. Cohesiebeleid is niet langer 
enkel een concept, resultaatgerichtheid 
kan worden gezien als belangrijkste 
doorbraak in de programmeringsperiode 
2014-2020.

Dit is een grote stap vooruit, maar bent 
u het ermee eens dat er meer 
inspanningen nodig zijn om de 
communicatiekloof inzake regionaal 
beleid te dichten?

Ja, communicatie is een uitdaging. Uit 
cijfers blijkt dat slechts 30 % van de bur-
gers zich van door de EU gefinancierde 
regionale projecten bewust is hoewel 
deze, interessant genoeg, volgens meer 

dan 70 % van hen goed zijn. Er is nog veel 
te winnen met betere lokale communica-
tie; hoe meer mensen bekend zijn met het 
werk in de regio's, zoals een nieuwe 
waterzuiveringsfaciliteit of een innovatie-
centrum, hoe positiever ze zullen zijn. Hoe 
meer je de mensen in het veld benadert, 
hoe meer interesse ze hebben voor pro-
jecten om hen heen. We werken nu actief 
met INFORM, het netwerk van communi-
catiemanagers in de lidstaten en in de 
regio's om ze te helpen bij de uitwisseling 
van goede praktijken. Een reeks seminars 
voor verschillende belanghebbenden, 
zoals de vertegenwoordigingen van de 
Commissie in de lidstaten en vertegen-
woordigers van informatiecentra van 
Europe Direct, worden in de lidstaten 
georganiseerd om ze ontvankelijk te 
maken voor dialoog met hun burgers. Tij-

dens de laatste Dag van Europa op 9 mei 
was er een onderling afgestemde inspan-
ning door lokale politici in verschillende 
lidstaten om projecten te bezoeken en 
bewijzen van steun van de Europese Unie 
aan te dragen. Ook hopen we dat steeds 
meer politieke vertegenwoordigers van de 
EU-instellingen de gelegenheid krijgen 
enkele goede projectvoorbeelden te 
bezoeken al ze in „hun“ landen zijn.

Hoe kan de Commissie ervoor zorgen 
dat het cohesiebeleid in alle regio's 
optimaal wordt benut?

Door de jaren heen heeft het cohesiebe-
leid aanzienlijke invloed gehad en dankzij 
meer transparantie kunnen we aantonen 
dat er veel is gedaan om minder ontwik-
kelde regio's te verbeteren, met name in 

„Er is nog veel te winnen met betere lokale 
communicatie.“

Europese Week van regio’s en steden 2015: Groepsfoto van de masterclass

k
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Oost-Europa, en dat we hen hebben 
geholpen aansluiting te vinden. Er 
bestaat echter

nog steeds aanzienlijke economische 
ongel i jkheid ;  we k i jken nu naar 
achtergebleven regio's en hoe we meer 
effect kunnen sorteren op sommige 
landen met een laag inkomen en/of 
regio's met een lage groei. Het gaat niet 
alleen om geld, er bestaan ook zorgen 
o v e r  b e s t u u r ,  w e t t e l i j k e  e n 
bestuursrechtelijke kaders die ook door 
de introductie van ex-antevoorwaarden 
worden aangepakt. Meer praktisch gezien 
moeten peer-2-peeruitwisselingen tussen 
nationale/regionale overheden de 
bestuurlijke capaciteit versterken, 
integriteitspacten aan bestuurlijke zijde 
fraude en corruptie bestrijden en moeten 
overeenkomsten tussen aanbestedende 
diensten en kandidaten voor meer 
transparantie zorgen.

Nu lidstaten zoeken naar oplossingen 
voor de vluchtelingencrisis en veiligheid, 
staan grensoverschrijdende regio's hoog 
op de agenda. Er wonen ongeveer 150 
miljoen Europeanen in deze regio's en 
velen hebben te maken met problemen 

die niet met geld alleen kunnen worden 
opgelost. Het grensoverschrijdend over-
zicht dat door commissaris Corina Crețu 
werd gelanceerd, moet administratieve 
en regelgevingskwesties aanpakken die 
bijvoorbeeld zijn gekoppeld aan grens-
overschrijdende gezondheidszorg, sociale 
zekerheid en mobiliteit op de arbeids-
markt. Om een voorbeeld te geven: het 
kostte vroeger 30 minuten om via de 
Øresundbrug van Denemarken naar Zwe-
den te gaan. Nu kost het vanwege veilig-
heidscontroles aan de grens twee keer 
zo lang, wat, op de lange duur, grote 
economische gevolgen voor beide landen 
kan hebben, om nog niet te spreken over 
het ongemak en de onhandige situaties 

voor mensen die in het ene land werken 
en het andere land wonen. 

Er is nog een „hoofdpijndossier“: in het 
verleden namen ongelijkheden onder de 
lidstaten af, maar door de economische 
crisis is deze convergentie gestopt. Dit 
heeft iedereen goed wakker geschud. De 
meer perifere regio's en steden werden 
het zwaarst getroffen door groeivertra-
ging die daaruit voortkwam. Als reactie 
hierop hebben we het cohesiebeleid ver-
der uitgerust voor investeringen en ver-
wijzen we nu naar de Europese Structuur 
en investeringsfondsen. We hebben de 
toewijzing van financiële instrumenten 
bijna verdubbeld (met ongeveer 20 mil-
jard EUR) om het aantal bedrijven dat 
gebruik kan maken van ondersteuning 
door het cohesiebeleid aanzienlijk te ver-
hogen. Het doel is regionale economieën 
te bevorderen door ons te concentreren 
op gebieden van reële groei, zoals inno-
vatie en, met name, de strategie voor 
slimme specialisatie, dat volgens mij een 
uiterst krachtig middel is om de overgang 
van regionale economieën te bevorderen. 
Evenzo werken meerdere regio's uit ver-
schillende landen samen in het kader van 
het Vanguard Initiatief: nieuwe groei door 
slimme specialisatie. Dit wordt geleid 
door een belofte van de regio's van de 
EU slimme specialisatie in te zetten om 
nieuwe groei te stimuleren door middel 
van innovatie van ondernemingen en 
industriële vernieuwing.

„Resultaatgerichtheid kan worden gezien als 
belangrijkste doorbraak in de 

programmeringsperiode 2014-2020.  
We kunnen voor het eerst verslag uitbrengen 

over waar het geld aan wordt uitgegeven”
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In deze programmeringsperiode hebben 
we meer dan 120 nationale en regionale 
strategieën voor slimme specialisatie in 
heel Europa. Interessant is hier dat we 
lidstaten vragen samen te werken met 
de regionale en overheidsinstanties, en 
niet alleen met hun eigen regeringen, om 
regionale ontwikkeling voort te stuwen 
via samenwerking met bedrijven, onder-
zoekers, universiteiten en het maat-
s c ha p pe l i j k  m iddenve ld  i n  een 
maatschappelijk proces dat volgens mij 
heel belangrijk en heel veelbelovend is. 

Binnen de Commissie hebben een 
aantal DG's de kritiek gekregen dat ze 
niet beter samenwerken. Hebt u op dit 
gebied veel verbetering gezien in interne 
synergiën?

Tot op zekere hoogte. De genoemde 
samenwerking in de eerste vraag gaat 
verder dan de traditionele „silo's“ en 
geeft weer wat we binnen de Commissie 
doen om ervoor te zorgen dat het cohe-
siebeleid niet meer op zichzelf staat. We 
werken nu samen met collega's op 
andere gebieden, zoals energie, milieu 
en onderzoek, en niet te vergeten ste-
delijke ontwikkeling We hebben nog 
nooit zo nauw samengewerkt tussen de 
verschillende DG's.

Dit staat in verband met mijn verleden 
omdat ik heel sterk geloof in innovatie 
van de overheid, waarvan een belangrijk 
element bestaat uit het delen van meer 

informatie en kennis in alle afdelingen. 
We hebben bijvoorbeeld een programma 
geïntroduceerd met de naam „Seal of 
Excellence“. Als een project van een 
onderzoeksteam wordt genomineerd als 
aanbestedingsproject voor Horizon 
2020, maar er niet voldoende middelen 
beschikbaar zijn om ermee door te gaan, 
en het project in het programma voor 
regionale ontwikkeling past, kan het 
worden opgenomen en ondersteund 
door regionale financiering zonder daar 
een nieuwe aanvraag voor te moeten 
indienen. Je ziet dus echte synergiën 
ontstaan tussen O&O en regionaal 
beleid. 

Ook het Plan Juncker voor investering in 
Europa en de ESI-fondsen zijn gekop-
peld: het Investeringsplan is gebaseerd 
op economische winstgevendheid om 
particuliere investeringen aan te trek-
ken, maar iemand moet het risico 
nemen. Soms zijn deze risico's zo groot 
dat er extra dekking nodig is, en dat is 
waar het cohesiebeleid bij kan helpen. 
Goede voorbeelden van dergelijke syner-

gie zijn onder andere het Investerings-
fonds „Troisième Révolution Industrielle“ 
in Nord Pas-de-Calais, een programma 
dat uiterlijk 2050 een koolstofneutrale 
uitstoot moet realiseren waarbij de 
energiebehoefte van de regio wordt 
gedekt door hernieuwbare energiebron-
nen. We gebruiken nu in feite een zeer 
toekomstgerichte en moderne bestuurs-
structuur in een poging om bijvoorbeeld 
verantwoordelijken voor energie in de 
lidstaten samen te brengen met fonds-
beheerders, en zo ook voor milieu. 

Strekt deze synergie zich uit tot andere 
Europese instellingen of andere landen 
buiten Europa? 

Natuurlijk, we bespreken alle grote 
kwesties met het Parlement, de Raad en 
het Comité van de Regio's (CvdR), vooral 
het partnerschap met de CvdR is heel 
belangrijk voor ons. In het verleden was 
hun steun van meer algemene aard, 
maar nu is het strategischer, bijvoor-
beeld in de Stedelijke agenda en slimme 
specialisatie. Geïntegreerde beleidsvor-

„Echte synergiën ontstaan tussen O&O en 
regionaal beleid“

k
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ming neemt steeds meer controle over 
strategische gebieden, zoals mili-
euaspecten, sociale kwesties, onder-
steuning van kleine bedrijven enzovoort, 
vooral in de steden. Het Pact van 
Amsterdam en de Stedelijke agenda 
laten een interessant voorbeeld zien van 
verschillende bestuursniveaus in een 
strategisch beleidsvlak.

In Europa blijkt uit statistieken dat zowel 
grote als middelgrote steden een motor 
vormen voor groei en als zodanig dus 
een geïntegreerde beleidsvorming nodig 
hebben. Maar de nadelen van het leven 
in de stad bestaan uit sociale kwesties, 
verontreiniging, verkeersopstoppingen, 
tekorten in huisvesting enz. en daarom 
verdienen deze gebieden extra aan-
dacht. Desondanks worden de Europese 

stedelijke systemen internationaal als 
voorbeelden van goede praktijken 
gezien, Latijns-Amerika en landen als 
China of Japan met minder evenwichtige 
stedelijke patronen kijken naar ons om 
van ons te leren.

In welke mate is het Europese project 
veranderd sinds u bij de Commissie 
kwam?

Toen ik in het begin van de jaren 80 in 
Brussel begon, waren er negen lidstaten 
en we stonden in de crisisstand, ieder-
een sprak over „Eurosclerose“. Het Plan 
Werner voor de Economische en Mone-
taire Unie was op niets uitgelopen. Ik 
denk dat crisis op de een of andere 
manier altijd onderdeel van het Euro-
pese project is geweest, maar we zijn 

altijd doorgegaan en hebben elke crisis 
altijd overwonnen. 

Oorspronkelijk ging het project over inte-
gratie van West-Europa, toen kwam de 
gemeenschappelijke munteenheid die in 
2002 door 19 lidstaten werd goedge-
keurd. Sinds die tijd hebben we het con-
tinent verder verenigd door middel van 
uitbreiding naar het Oosten en hebben 
we vooruitgang geboekt met bijna drie 
keer zoveel lidstaten die betrokken zijn 
bij de beleidsvorming. Maar we zullen 
altijd crises houden, zoals nu, zelfs diepe 
crises. In de jaren 80 en 90 klaagden we 
dat er niet genoeg publiek-politieke debat 
was over Europese zaken, en dat hebben 
we nu absoluut wel, hoewel dat weer een 
uitdaging blijkt voor al diegenen die aan 
het Europese project hebben gewerkt. 



„In deze 
programmeringsperiode 

hebben we meer dan 
120 nationale en 

regionale strategieën 
voor slimme 

specialisatie in heel 
Europa.“
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Tot slot, hoe gaat u na zo'n mooie 
carrière het beste maken van uw 
pensioen?

UIn tegenstelling tot sommige andere 
carrières is de taak van directeur-gene-
raal niet iets wat je in deeltijd kan doen, 
het zou volgens mij beter geweest zijn 
geleidelijk aan minder te gaan werken 
dan van de ene dag op de andere hele-
maal te stoppen. Maar ik heb al een paar 
projecten om mijn tijd mee te vullen, 
waaronder het verbeteren van mijn golf-
vaardigheden, bergwandelen in de Alpen 
met een van onze dochters, jongeren op 

de universiteit onderwijzen of misschien 
iets heel anders proberen, daar kom ik 
nog wel achter! Ik waardeer de bevoor-
rechte carrière die ik bij de Europese 
Commissie heb gehad zeer, en behalve 
dat ik er plezier in heb gehad, zou ik ook 
graag wat willen teruggeven aan de 
gemeenschap.                                                       
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Sterke man van de 
vereenvoudiging
Panorama presenteert een exclu-
sief interview met voormalig vice-
voorzitter van de Commissie Siim 
Kallas, voorzitter van de groep op 
hoog niveau inzake 
vereenvoudiging.

Om betere resultaten te bereiken 
en procedures voor begunstigden 
gebruikersvriendelijker te maken, 

tracht de Europese Commissie het poten-
tieel voor vereenvoudiging in 2014-2020 
te optimaliseren. Om te helpen bij deze 
ambitieuze taak heeft de Commissie 
afgelopen juli een groep op hoog niveau 
van onafhankelijke experts opgericht om 
de vereenvoudiging voor begunstigden 
van de Europese structuur- en investe-
ringsfondsen te volgen. Hieronder doet 
Siim Kallas, voorzitter van deze groep op 
hoog niveau, verslag van de voortgang 
van deze groep. 

Meneer Kallas, kunt u in het kort 
uitleggen wat het doel van de groep op 
hoog niveau is? 

Het doel van onze groep is ervoor te 
zorgen dat de lidstaten alle beschik-
bare opties oppakken om het leven van 
begunstigden te vereenvoudigen. We 
kijken naar positieve voorbeelden hoe 
dit al wordt gedaan en naar de redenen 
waarom andere landen aarzelen. We 
kijken ook naar de toekomst en zoeken 
buiten het geijkte stramien naar onbe-
nutte manieren om zaken te vereen-
voudigen. We adviseren de Europese 
Commissie hoe de administratieve las-
ten voor begunstigden van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen tij-
dens deze programmeringsperiode ver-
der kunnen worden verlicht en denken 
na over de vooruitzichten op de langere 
termijn door input te leveren voor de 
periode na 2020.  

Wat was uw motivering om de functie 
van voorzitter van de groep op hoog 
niveau te accepteren en op welke 
uitdagingen bent u tijdens deze rol 
gestuit? 

Doordat ik me in het verleden heb 
ingezet bij hervormingen in Estland ben 
ik  per soonl i jk  geïnteresseerd in 
vereenvoudiging, vooral door ervoor te 
zorgen dat IT-tools breed worden 
ingezet door de regering. Daarnaast 
werd ik gemotiveerd door mijn tijd als 
e u r o c o m m i s s a r i s  w a a r i n  i k 
verantwoordelijk was voor de kwijting 
van de EU-begroting. Ik zou graag zien 
dat overheidsinstant ies overal in 
Europa a l t i jd  s t r even naar  een 
vereenvoudiging van de manier waarop 
ze met burgers communiceren.

De Europese structuur- en investerings-
fondsen vertegenwoordigen een aanzien-
lijk aandeel van de EU-begroting en 
worden zeer gewaardeerd door de bur-
gers, regio's en lidstaten. Ze zijn een van 
de meest concrete manieren waarop 
burgers kunnen zien welke invloed de EU 
op hun eigen regio heeft. Veel begunstig-
den klagen dat toegang tot Europese 
fondsen te moeilijk is, en zelfs wanneer 
de financiering is verstrekt, zorgen 
bureaucratie en audits ervoor dat ze het 
nooit meer opnieuw willen proberen. Dit 
heeft een grote invloed op de reputatie 
van de fondsen. We moeten ervoor zor-
gen dat dit geen afbreuk doet aan de 
doelstellingen die we met deze investe-
ringen willen bereiken.

Een van de grootste problemen is denk 
ik dat fouten vanuit een politiek stand-
punt disproportioneel worden aangere-
kend. Een kleine vergissing in de 
procedure wordt bijvoorbeeld als een fout 
beschouwd. Als de Europese Rekenkamer 
een foutenmarge van drie procent meldt, 
concludeert iedereen al snel dat drie pro-
cent van het cohesiegeld wordt verspild. 
En omdat iedereen zo bang is om fouten 
te maken, vragen lidstaten regelmatig 
om verduidelijking en meer begeleiding. 
Deze begeleiding wordt dan zachte wet-
geving, die tot nog meer beperkingen en 
juridische onzekerheid leidt. Alles bij 
elkaar ontstaat er zo een „onbeheersbare 
voorschriftenjungle”. We moeten deze 
vicieuze cirkel van eindeloze regelproduc-
tie een halt toeroepen.

Wat heeft de groep tot nu toe bereikt en 
wat hoopt de groep nog te bereiken? 

De groep op hoog niveau heeft in feite 
veel bereikt. In minder dan een jaar tijd 
zijn we drie keer bijeengekomen en heb-
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ben we al vier onderwerpen geanalyseerd: 
e-bestuur; vereenvoudigende kostenopties 
(VKO's); toegang tot EU-financiering voor 
mkb-bedrijven; en financiële instrumen-
ten. Op 1 maart werd er een eerste reeks 
conclusies en aanbevelingen inzake e-be-
stuur en VKO's naar de Commissie 
gestuurd en beschikbaar gemaakt voor 
betrokkenen. We hopen voor eind juni een 
overeenkomst te bereiken over een 
tweede reeks conclusies en aanbevelingen 
inzake EU-financiering voor mkb-bedrijven 
en financiële instrumenten, en deze te 
publiceren. Dit zijn als het ware tussen-
tijdse rapporten over de verschillende 
behandelde onderwerpen en we dragen 
bij aan het eindverslag inzake vereenvou-
diging van 2018. Op dit moment richten 
we ons op gebieden die we in deze periode 

nog denken te kunnen beïnvloeden, maar 
later dit jaar richten we onze volle aan-
dacht op hoe het uitvoeringskader volgens 
ons na 2020 zou moeten worden vereen-
voudigd. We willen ons verslag over dit 
onderwerp voor de zomer van 2017 uit-
brengen zodat de Commissie tijd heeft dit 
mee te nemen tijdens de reflectie over de 
toekomst van het Cohesiebeleid.

Kunt u ons wat meer vertellen over wat 
we kunnen verwachten van uw 
volgende vergadering die over „gold 
plating” gaat? 

Overheden brengen zelf extra lagen regels 
en controles aan om fouten te voorkomen. 
Maar meer regels betekent alleen maar 
meer complicaties en meer fouten, wat 

een groot probleem is voor onze begun-
stigden. Tijdens onze volgende vergadering 
presenteren twee van onze leden een ver-
slag over „gold plating”. We krijgen ook 
getuigenverklaringen vanuit het standpunt 
van beheersautoriteiten, uitvoerende 
instanties, lokale overheden en natuurlijk 
de uiteindelijke begunstigden. Deze discus-
sie moet ons een goed overzicht geven van 
de situatie zodat onze groep concrete aan-
bevelingen kan doen over hoe we beter 
met deze belangrijke kwestie moeten 
omgaan.

Hoe denkt u, als voorzitter van de groep 
op hoog niveau, dat vereenvoudiging kan 
worden bereikt? 

Iedereen wil resultaten en een goede 
besteding van het geld. We moeten er 
dus voor zorgen dat het uitvoeringssys-
teem wordt gestroomlijnd zodat we ons 
op resultaten kunnen blijven concentre-
ren. Voor deze periode moeten we reeds 
bestaande mogelijkheden optimaliseren, 
we hebben al enkele aanbevelingen 
gedaan over wat wij denken dat kan 
worden bereikt, onder andere door het 
voor beheersautoriteiten gemakkelijker 
te maken vereenvoudigde kosten te 
gebruiken.

k

Hun deskundigheid bundelen
De groep op hoog niveau inzake vereenvoudiging voor begunstigden van de 
Europese structuur en investeringsfondsen (ESI-fondsen) werd in juli 2015 opge-
richt door de Europese Commissie. Deze groep van 12 uiterst ervaren deskun-
digen geeft de Europese Commissie advies over hoe de administratieve lasten 
voor begunstigden van ESI-fondsen kunnen worden verlicht. De groep beoordeelt 
hoe de lidstaten de mogelijkheden voor vereenvoudiging oppakken en doet 
aanbevelingen aan de Europese Commissie over hoe de introductie van vereen-
voudigingsmaatregelen kan worden verbeterd voor de periode 2014-2020 en 
voor het regelgevingskader van na 2020.
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Voor de toekomst is er denk ik een radicalere aanpak nodig, 
die de veranderingen in de prioriteiten voor de Fondsen weer-
spiegelt. Ik bedoel dat het kader meer op het soort investe-
ringen moet worden afgestemd, bijvoorbeeld met een 
flexibelere aanpak die de aard van de verschillende financiële 
instrumenten weerspiegelt. Ook moeten we het gebrek aan 
vertrouwen tussen de verschillende lagen audits en controles 
aanpakken. 

Alleen met de politieke wil en ondersteuning van alle actoren 
kunnen we denk ik voor deze periode en voor de toekomst 
een vereenvoudiging bereiken. De behoefte aan vereenvou-
diging wordt steeds groter. Dat de Commissie duidelijk open-
staat voor betere manieren om fondsen uit te voeren, blijkt 
uit de oprichting van een groep op hoog niveau, maar ik zie 
deze openheid ook in mijn betrekkingen met het Europees 
Parlement en het Comité van de Regio's. Ik weet dat de lid-
staten er ook klaar voor zijn, dus ik ben optimistisch dat we 
concrete oplossingen gaan vinden.                                    

MEER INFORMATIE
http://bit.ly/1eYWX6J  

Een uniek perspectief
Siim Kallas heeft uitgebreide ervaring met uitdagingen 
met betrekking tot het vereenvoudigen van regelgeving 
op Europees niveau. Hij heeft twee termijnen in de 
Commissie Barroso gediend . Eerst was hij  als 
vicevoorzitter van de Commissie verantwoordelijk voor 
administratieve zaken, audit en fraudebestrijding en 
daarna voor vervoer. Ook is hij voormalig premier en 
voormalig minister van financiën van Estland. Zijn 
er var ing met her vormingen in Est land en de 
economische transformatie die tot stand is gebracht 
met financiële steun van de EU hebben hem samen 
met hervorming een uniek perspectief gegeven over 
hoe EU-financiering het beste kan worden gekoppeld 
met vooruitgang in het veld. Hij heeft een economische 
en  f inanc ië le  ach terg rond en  is  momentee l 
gasthoogleraar op de Universiteit van Tartu in Estland.  

Eerste bijeenkomst van de Groep op hoog niveau in oktober 2015

http://bit.ly/1eYWX6J
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NIEUWS [IN HET KORT]

Projecten in Griekenland in beeld

In het kader van de Europese campagne „Europa in mijn regio“ 
van het Directoraat-generaal Regionaal Beleid en Stadsont-
wikkeling kregen mensen in Griekenland in mei en juni de gele-

genheid meer te weten te komen over projecten in hun regio die 
door de EU werden medegefinancierd. Door middel van 26 eve-
nementen in Athene en negen regio's was de Griekse deelname, 
georganiseerd door de nationale coördinatie-autoriteit NSRK van 
het ministerie van economische zaken, ontwikkeling en toerisme 
en de Beheersautoriteiten van de regio's, vooral gericht op pro-
jecten inzake onderwijs, cultuur, vervoer en stedelijke 
omgeving.

De regio Kreta nodigde studenten uit voor demonstraties van 
een app voor kunstmatige intelligentie van het Instituut voor 
informatica van de Stichting voor Onderzoek en Technologie. 
Een reeks informatieve evenementen vond plaats in vijf scholen 
in de regio en in Chios en Tripoli die met financiering van het 
NSRK 2007-2013 zijn gebouwd, uitgebreid of verbeterd. 

In de vervoerssector diende een groot door de EU-medegefi-
nancierd project in de Griekse hoofdstad, op initiatief van de 
nationale coördinatie-autoriteit NSRK van het ministerie van 
economische zaken, ontwikkeling en toerisme, als platform voor 
andere projecten die financiering ontvingen. 

Op de Dag van Europa openden de regio's Oost-Macedonië en 
Thracië het hoofdkwartier van het Xanthi-garnizoen die met 
middelen van het NSRK zijn hersteld. Ook organiseerden ze een 
tentoonstelling over de conversie van een oude tabaksopslag-
plaats tot een vijfsterrenhotel in Darma; een project dat mede 
mogelijk werd gemaakt door JESSICA-financiering. Er werden 

ook culturele projecten tentoongesteld door de regio's Epirus, 
de Ionische eilanden, Thessalië, West-Griekenland en de Pelop-
onnesos en het Griekse vasteland. 

MEER INFO
http://ec.europa.eu/regional_policy/nl/atlas/greece/

Een succesvol jaar voor EFSI 

Achttien maanden nadat voorzitter Jean-Claude Juncker het 
investeringsplan voor Europa lanceerde en een jaar na aan-
vang van het Europees Fonds voor strategische investeringen 
(EFSI) heeft de Commissie inventaris opgemaakt van wat er 
tot nu toe is bereikt. 

Het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) 
wordt beheerd door de EIB-groep en ligt goed op schema om 
voor half 2018 ten minste 315 miljard EUR aan extra inves-
teringen in de reële economie vrij te maken. Het EFSI biedt 
een first-lossgarantie waardoor de EIB in meer, soms riskan-
tere projecten kon investeren en sneller kon investeren dan 
zonder het EFSI. Het Fonds is al actief in 26 lidstaten en zal 
naar verwachting nog 100 miljard EUR aan investeringen 
teweegbrengen met de goedkeuringen die tot nu toe gegeven 
zijn. 

In februari heeft de Commissie richtsnoeren gepubliceerd 
over hoe de Europese Structuur- en investeringsfondsen 
(ESI-fondsen) kunnen worden gecombineerd met de EFSI om 
zoveel mogelijk investeringen mogelijk te maken. Een eerste 
reeks projecten maakt al gebruik van deze combinatie in de 
praktijk die nog verder wordt vereenvoudigd.                    

MEER INFO
http://europa.eu/!XC78YN 

http://ec.europa.eu/regional_policy/nl/atlas/greece/
http://europa.eu/!XC78YN
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Eén voor allen, allen voor één

Het Interact-Pro-
gramma vertegenwoor-

digt een voorbeeld van 
goede praktijken in doeltref-

fend beheer met de ontwikkeling 
van geharmoniseerde instrumenten voor de Inter-
reg-gemeenschap, waaronder KEEP, HIT, eMS en de 
merknaam Interreg. Gabriel Alvarez, communicatie-
manager voor Interreg, geeft uitleg.

Europese regio's hebben vaak te maken met talrijke uitda-
gingen bij het doelmatig beheren van Europese Structuur- 
en investeringsfondsen (ESI-fondsen) om financiële fouten 
te voorkomen en toch concrete resultaten te behalen. 
Daarom is het gebruikelijk dat ieder land of zelfs iedere 
regionale overheid zijn eigen oplossingen ontwikkelt. Deze 
aanpak kan echter leiden tot hoge administratieve en finan-
ciële kosten.

Om dit aan te pakken heeft de Europese Commissie een 
Groep op hoog niveau opgericht van onafhankelijke experts 
inzake de vereenvoudiging voor begunstigden van de 
ESI-fondsen. Zij moeten de Commissie advies geven over 
hoe de administratieve lasten voor begunstigden van 
ESI-fondsen kunnen worden vereenvoudigd en verlicht.

Tegelijkertijd bestaan investeringsprioriteiten binnen het 
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) onder 
andere uit het versterken van de institutionele capaciteit 
van overheden en belanghebbenden en uit een doeltreffend 
overheidsapparaat. Dit komt terug in de thematische doel-
stelling (TD) 11 in de verordening met de gemeenschappe-
lijke bepalingen (VGB) voor de programmeringsperiode 
2014-2020.

Een hoogwaardig overheidsapparaat heeft een positief 
effect op de economische omgeving door het bevorderen 
van productiviteit, concurrentievermogen en groei. Deze 

contex t  b ied t  zeker  een 
geweldige kans voor de pro-
gramma's van Interreg en de 
lidstaten om de synergiën 
t ussen de ver sch i l l ende 

instanties te optimaliseren.

In zijn faciliterende rol heeft het Interreg-programma geko-
zen voor harmonisatie als een van de belangrijkste midde-
len van vereenvoudiging om het werk van organen en 
begunstigden van het Interreg-programma te stroomlijnen. 
Met de steun van Interreg als facilitator, zijn er taskforces 
en groepen deskundigen uit de Interreg-gemeenschap 
gevormd om deel te nemen aan de ontwikkeling van 
gemeenschappelijke producten die door alle programma's 
kunnen worden gebruikt.

Dankzij deze gemeenschappelijke aanpak, hebben Inter-
reg-programma's in hun streven naar samenwerking, ver-
eenvoudiging en resultaatgerichtheid ontegenzeggelijk een 
besparing opgeleverd aan menselijke en financiële midde-
len. Hierdoor kon Interact KEEP, HIT, eMS en een consistente 
merknaam voor Interreg creëren.

KEEP is een alomvattende en 
eenvoudig te gebruiken Euro-
pese gegevensbank, zoekma-
chine en clusterinstrument van 
Interreg, grensoverschrijdende 

projecten van Interreg-IPA en ENPI/ENI en begunstigden 
vanaf 2000. Deze gegevensbank versterkt de zichtbaarheid, 
samenwerking en transparantie van Interreg bij het gebruik 
van EU-fondsen en de analyse van problemen in de samen-
werking, successen en trends.

Hier kan men op een aantal manieren relevante partners 
vinden, meer te weten worden gekomen over gelijksoortige 
projecten op verschillende thematische gebieden en gege-
vens opvragen voor verslagen, onderzoek of statische doel-
einden. Tot nu toe zijn er meer dan 17 000 territoriale 
samenwerkingsprojecten in de gegevensbank van KEEP 
ingevoerd, samen goed voor 73 % van de projecten van de 
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periode 2000-2006 en 93 % van alle projecten uit de peri-
ode 2007-2013.

HIT bestaat uit een set sjablonen, 
informatiebladen en modelformulieren 
voor het ondersteunen en begeleiden 
van het beheer van Interreg-program-
ma's op verschillende gebieden: pro-
jectselectie of -uitvoering, financiële 
controle en auditing en subsidiabiliteit 
van uitgaven.

Het omvat een wederzijds afgesproken serie minimale ver-
wachtingen ten aanzien van gegevensverzameling en -ver-
werking, op basis van de vereisten uit relevant EU-beleid. 
Uit een Interreg-enquête uit 2015 blijkt dat 66 % van de 
Interreg-programma's in 2014-2020 het HIT-pakket gebrui-
ken en 20 % van de programma's er inspiratie uit halen.

eMS is kant-en-klare controlesoftware 
voor EU-samenwerkingsprogramma's en 
-projecten voor de hele levenscyclus van 
projectaanvraag, beoordeling en uitvoe-
ring tot betaling en rapportage aan de 
Europese Commissie.

De software die door Interreg is ontwikkeld, wordt gratis 
aangeboden aan EU-samenwerkingsprogramma's. Tot op 
heden hebben 33 Interreg, grensoverschrijdende program-
ma’s voor Interreg-IPA en ENI zich aangesloten bij de 
eMS-gemeenschap en veel van hen gebruiken eMS al voor 
uitnodigingen tot aanmelding, projectbeoordelingen en 
rapportage.

eMS maakt EU-samenwerkingsprogramma's toegankelijker 
voor aanvragers omdat het projectaanvragen en gebrui-
kersinterfaces voor rapportage in heel Europa harmoni-
seert. Tot nu toe heeft het voor de belastingbetaler een 
besparing opgeleverd van meer dan 10 miljoen EUR. eMS 
wordt ook gezien als beste praktijk door de Groep op hoog 
niveau inzake vereenvoudiging van het DG (zie bladzijde 
14).

Interact is een EFRO-programma, onderdeel van de 
Interreg-gemeenschap, dat zich richt op dienstverlen-
ing om Interreg, grensoverschrijdende programma's van 
Interreg IPA-CBC en ENI te ondersteunen. Het behandelt 
de Thematische doelstelling 11 Vergroting van de insti-
tutionele capaciteit en efficiënt bestuur.

Gemeenschappelijke merknaam

De merknaam Interreg omvat initiatieven als de goedkeuring 
van een gemeenschappelijke nomenclatuur (Interreg) voor alle 
programma's ongeacht de taal, een gemeenschappelijk logo 
en een communicatiecampagne die de Europese Samenwer-
kingsdag wordt genoemd. De campagne moet ieder jaar op 21 
september door de organisatie van lokale evenementen de 
resultaten van projecten verspreiden.

Een gemeenschappelijke aanpak voor een Interreg-merk moet 
de zichtbaarheid en perceptie versterken. De Europese Com-
missie heeft zelfs de naam (Interreg V) opnieuw geïntrodu-
ceerd in hun Besluit inzake programmagebieden en 
begrotingen op basis van het merknaaminitiatief Interreg. 
Meer dan 70 % van de programma's heeft het nieuwe Inter-
reg-logo overgenomen en heeft deelgenomen aan de Euro-
pese Samenwerkingsdag.                                                  kkkkkk

MEER INFO
www.interact-eu.net 

http://www.interact-eu.net/


VERKEERSDODEN IN STEDEN, 2011-2013
De EU wil uiterlijk in 2020 het aantal verkeersdoden met 50 % hebben teruggebracht, wat minder dan 
3,1 slachtoffers per 100 000 inwoners per jaar inhoudt. In alle groen gemarkeerde steden is dit doel reeds 
bereikt. Hoewel de meeste steden in Noordwest-Europa een laag percentage verkeersdoden kennen, moe-
ten de paars gemarkeerde steden hun aantal verkeersdoden nog verder omlaag brengen. In de meeste 
Roemeense steden (>9) en in veel Bulgaarse en Griekse steden (>6) is dit percentage nog hoog. Ook moe-
ten steden in Italië, Polen, Spanje en Portugal nog vooruitgang boeken om het EU-doel voor 2020 te 
behalen.
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Luchtverontreiniging kan een negatieve invloed hebben op de gezondheid van mensen en hun leven verkorten. De EU-richt-
lijn beperkt de concentratie fijnstof van 10 µm* tot minder dan 40 µg/m³. In de rood gemarkeerde steden werd deze limiet 
in 2013 overschreden. De richtwaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie is zelfs nog strikter met 20 µg/m³. In alle geel 
en oranje gemarkeerde steden werd deze waarde in 2013 overschreden. De hoogste concentraties werden aangetroffen in 
steden in Bulgarije, het zuiden van Polen, op Cyprus en op de Povlakte in Italië. Slechts een paar steden, vooral in Finland 
en het Verenigd Koninkrijk en enkele steden in Spanje, Frankrijk en Duitsland voldeden aan beide limieten. 

CONCENTRATIE FIJNSTOF IN DE LUCHT (PM10) IN 
STEDEN, 2013 
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EU-strategie voor de Adriatische en 
Ionische regio: klaar voor de start, af!
De EU-strategie voor de Adriatische en Ionische 
regio (Eusair) is gericht op een regio waar 70 
miljoen mensen wonen en die de sleutel vormt voor 
de Europese geografische continuïteit. De strategie 
moet helpen de voordelen te benutten van nauwere 
samenwerking op gebieden als de bevordering van 
de maritieme economie, milieubehoud, versterking 
van vervoers- en energieverbindingen en stimulans 
van duurzaam toerisme.    

OAnderhalf jaar na de openingsconferentie in Brussel 
in november 2014 zit deze derde macroregionale 
EU-strategie nu in de uitvoeringsfase. De acht 

deelnemende landen (Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, 
Griekenland, Italië, Montenegro, Servië en Slovenië) hebben 
de basis voor hun gemeenschappelijke werk gelegd door 
middel van een stabiel platform om de prioriteiten in de vier 
thematische pijlers van deze strategie te definiëren: 1) blauwe 
groei; 2) de regio verbinden; 3) kwaliteit van het milieu;  
en 4) duurzaam toerisme. Het ADRION-programma van 
Interreg dat in december 2015 werd goedgekeurd en hetzelfde 
geografische gebied beslaat als Eusair, moet onder andere 
het bestuur en de beheersstructuren van de strategie 
ondersteunen. 

Ter gelegenheid van het eerste Eusair-forum in Dubrovnik 
(Kroatië) op 12 en 13 mei 2016 kwamen commissaris voor 
Regionaal beleid Corina Creţu, de ministers van buitenlandse 
zaken en van de EU-fondsen van de acht betrokken landen 
samen met 600 belangrijke belanghebbenden (nationale, 
regionale en lokale overheden, academici, bedrijfsleven en 
maatschappelijk middenveld) uit de Adriatische en Ionische 
regio om een inventaris op te maken van de voortgang van 
de macroregionale EU-strategie en om het vervolg te 
bepalen.

  

Van woorden naar daden 

Tijdens de opening van het forum verwees commissaris 
Creţu naar de drie belangrijkste elementen om woorden in 
daden om te zetten: ten eerste, de noodzaak om over gren-
zen en sectoren te denken en zo uit een „comfortzone“ te 
stappen; ten tweede, ervoor zorgen dat alle relevante part-
ners om de tafel zitten; en ten derde, politieke wil vertalen 
in adequate middelen. De Verklaring van Dubrovnik die door 
de ministers werd goedgekeurd, vormt een bevestiging van 
hun belofte om hier financiële, administratieve en techni-
sche middelen voor vrij te maken. De verklaring is ook een 
oproep om de strategie en nationale financieringsprioritei-
ten beter op elkaar af te stemmen.

Deelnemers van dit forum bespraken hoe de macroregionale 
benadering het gebied kan helpen veerkrachtiger te worden 
door bestaande complexe en uiteenlopende problemen 
gezamenlijk aan te pakken, vooral omdat landen ze afzon-
derlijk niet meer het hoofd kunnen bieden. Ook bespraken 
ze de behoefte aan een doeltreffend systeem met verschil-
lende bestuursniveaus als belangrijkste voorwaarde om de 
strategie stevig in te voeren en de doelstellingen te 
behalen. 

Het forum bevestigt het vermogen van Eusair om niet alleen 
het concurrentievermogen en de connectiviteit in de regio 
te vergroten, maar ook om de vier deelnemende kandi-
daat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten te onder-
steunen op hun weg naar EU-integratie.                                                                      



PANORAMA / ZOMER 2016 / Nr. 57

23

De strategie ondersteunt acht landen via 
vier pijlers:

Transversale aspecten en horizontale 
principes:

kk Capaciteitsopbouw, met inbegrip van communicatie
kk Onderzoek, innovatie, middelgrote en kleine bedrijven
kk Beperking door en aanpassing aan de klimaatverandering
kk Rampenbeheer

Op 1 juni 2016 droeg de regering van Kroatië het voorlopig voorzitterschap van het Adriatisch-Ionisch initiatief en Eusair 
over aan de Griekse regering. Tijdens de slotsessie van het forum zei viceminister van economie Alexis Charitsis dat het 
Griekse voorzitterschap in het kader zal staan van het motto “denk macroregionaal, handel lokaal".  

Een macroregionale strategie is een geïntegreerd kader dat wordt ondersteund door de Europese Structuur- en inves-
teringsfondsen om gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken waar EU-lidstaten en niet-EU-lidstaten in dezelfde 
geografische regio mee te maken hebben. Deze versterkte samenwerking gebruiken ze om economische, sociale en ter-
ritoriale samenhang te bereiken. 

De EU-strategie voor de Adriatische en Ionische regio, die in 2014 door de Raad werd goedgekeurd, is de derde mac-
roregionale EU-strategie na de baanbrekende EU-strategie voor het Oostzeegebied (Eusbsr) en de EU-strategie voor de 
Donau-regio (Eusdr), die respectievelijk in 2009 en 2011 door de Raad werden goedgekeurd. Een vierde macroregionale 
strategie voor het Alpengebied werd in januari 2016 gelanceerd (zie Panorama 56). 

MEER INFO
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/
adriatic-ionian/2016

http://www.adriatic-ionian.eu/

Griekenland en Montenegro

Slovenië en Bosnië en 
Herzegovina

Italië en Servië

Kroatië en Albanië

 kkkkkk  

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/adriatic-ionian/2016
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/adriatic-ionian/2016
http://www.adriatic-ionian.eu
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Op foto vastgelegd
Ieder jaar ontvangen duizenden projecten in heel Europa 
regionale financiering van de Europese Unie. De 
fotowedstrijd „Europa in mijn regio“ is een geweldige 
gelegenheid om erop uit te trekken met de camera en 
foto's te maken van een door de EU-gefinancierd project. 
Hier is vast een kleine selectie foto's die in de afgelopen 
jaren in alle regio's van Europa zijn gemaakt.

Dit jaar kunnen inzendingen tot 28 augustus 2016 worden 
ingediend. De winnaars ontvangen hun prijs tijdens de 
Europese Week van de regio's en steden in Brussel van 
10 tot en met 13 oktober.                                                     

MEER INFO 
https://goo.gl/t3iwcT

https://goo.gl/t3iwcT
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Goede internationale connecties
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Arctic Smartness – het potentieel 
van de regio benutten 
Lapland is de noordelijkste regio van de EU en de toe-
gangspoort tot het Noordpoolgebied. De regio speelt 
niet alleen een belangrijke rol bij klimaatverandering en 
de duurzame ontwikkeling van natuurlijke hulpbron-
nen, maar ook bij internationale samenwerking, mondi-
ale veiligheid en economische ontwikkeling, zoals 
vermeld in de gezamenlijke mededeling aan het Europees 
Parlement en de Raad inzake een geïntegreerd EU-beleid 
voor de Noordpool.

De term Noordpoolgebied roept stereotype gedach-
ten op van sneeuw en ijs, maar het gebied 
heeft zoveel meer te bieden: enorme 

natuurlijke hulpbronnen, goede infrastruc-
tuur en een innovatieve manier van 
denken. In een paar jaar tijd heeft 
Lapland zijn arctische uitdagingen 
weten om te zetten in Arctic 
Smartness.  

Hoe is deze regio erin geslaagd het 
meest geavanceerde, innovatieve 
Noordpoolgebied worden? Momen-
teel is Lapland een zeldzame combi-
natie van talloze kleine dorpjes, 
stadscentra en toeristenoorden, maar 
met genoeg ruimte voor iedereen. Hier vind 
je wouden, woeste rivieren, een breed scala 
aan onderzoeksdiensten, en een stabiel investe-
rings- en ondernemersklimaat dankzij sterke grensoverschrij-
dende samenwerking en samenwerkingsnetwerken. Hier is de 
Noordpool dagelijks leven. 

De uitgekiende mix van industriële deskundigheid en inzet voor 
duurzame ontwikkeling vormen de basis voor het verfijnen van 
de natuurlijke hulpbronnen in de regio Lapland. 

Ondanks de opvallende industriële ontwikkeling (de regio herbergt 
de grootste industriële concentraties bosbouw en ertsraffinage 
van de EU) blijft Lapland wereldwijd een van de regio's met het 
schoonste water en de schoonste lucht. Ook is het de grootste 

gecertificeerde regio voor het oogsten van natuurlijke 
producten.

“In Lapland hebben we besloten gewaagde en onbevangen beslis-
singen te nemen en in onze toekomst te investeren. Lapland was 
een van de eerste regio's in Finland waar het concept van slimme 
specialisatie (S3) werd aangenomen. Slimme specialisatie was 
een mijlpaal die ons heeft geholpen opkomende industrieën uit 
het potentieel van de regio te herkennen, en heeft de basis gelegd 
voor de merknaam Arctic Smartness in de regio”, zegt Kristiina 
Jokelainen, manager van S3 en regionale clusterontwikkeling, van 

de Regionale Raad van Lapland.

Vanaf het allereerste begin was S3-planning 
en -uitvoering gebaseerd op brede partici-

patie en regionale inzet van belangheb-
benden. Lapland Arctic Smartness is 
een interactie tussen verschillende 
sectoren en technologieën binnen 
zowel regionale als interregionale 
samenwerking. 

Regionale clusters van Arctic 
Smartness - Arctische industrie en 

circulaire economie, Arctische slimme 
plattelandsgemeenschap, Arctisch ont-

werp, Arctische veiligheid en beveiliging 
en Arctische ontwikkelomgevingen, vormen 

de ruggengraat van de duurzame ontwikkeling 
en het regionale innovatiesysteem van Lapland. 

Deze moderne, multisectoriële, synergetische aanpak, die 
verder kijkt dan de grenzen, helpt ons het gebrek aan kritische 
massa in de regio te overstijgen en de industrieën van Lapland in 
internationale waardeketens te integreren.                               

Päivi Ekdahl - Development Director,  
Regionale Raad van Lapland

Panorama  

verwelkomt  

alle bijdragen Op de pagina In uw eigen woorden van 
Panorama kunnen belanghebbenden op 
lokaal, regionaal, nationaal en Europees 

niveau hun mening geven over het 
hervormd cohesiebeleid en hun plannen 

voor de periode 2014-2020 uiteenzetten. 

Panorama verwelkomt alle bijdragen in uw eigen taal die 
later mogelijk in een toekomstige editie worden opgenomen. 
Neem contact met ons op voor meer informatie over dead-
lines en richtlijnen voor uw bijdrage.

regio-panorama@ec.europa.eu

IN UW E IGEN WOORDEN

mailto:regio-panorama%40ec.europa.eu?subject=
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Cohesiebeleid voor eilanden
Insulaire regio's delen algemene en specifieke 
kenmerken en eigenschappen die hen duidelijk 
onderscheiden van regio's op het vaste land. 
EU-Structuur- en investeringsfondsen zijn van 
essentieel belang om investeringsprojecten voor de 
lange termijn in deze gebieden een impuls te geven en 
het financieringsgat te dichten.

Met Artikel 174 van het Verdrag betreffende de Werking 
van de Europese Unie wordt erkend dat insulaire 
regio's te maken hebben met beperkingen waar spe-

ciale aandacht voor nodig is. Dagelijkse problemen, zoals het 
gebrek aan schaalvoordelen, kleine afzetmarkten en beperkte 
particuliere investeringen in uiteenlopende sectoren, waaronder 
vervoer, energie-efficiëntie (met gevolgen als energie-armoede) 
digitale connectiviteit enz. Dit heeft allemaal invloed op bedrij-
ven en hoe je in je levensonderhoud kunt voorzien.

Cohesiebeleid is het meest geschikte Europese beleid om de 
problemen van deze eilanden aan te pakken. Insulaire regio's 
hebben heel goed laten zien hoe Europese Structuur- en 
investeringsfondsen worden gebruikt voor investeringen in 
onder andere vervoer, energie-efficiëntie, hernieuwbare ener-
gie en onderzoek om zo een bijdrage te leveren aan de Euro-
pese strategische doelstellingen voor 2020 en verder. 

Er zijn echter ook voorbeelden van mislukkingen en versto-
ringen, vooral als het gaat om toegang tot cohesiebeleid voor 
eilanden op het niveau van NUTS 3 of lager die deel uitmaken 
van regio's op het niveau van NUTS 2 op het vasteland met 
een aanzienlijk hoger bbp. 

Door hun afgelegen ligging en inherente eigenschappen zijn 
eilanden bijzonder kwetsbaar gebleken voor de recente finan-
ciële crisis. Uit de laatste cijfers van Eurostat over regionale 
bbp's voor 2014 blijkt dat in Europa bbp’s op de eilanden het 
sterkst zijn gedaald, soms tot wel 30 %. Dit is weer een bewijs 
voor de groeiende kloof tussen het centrum van Europa en 
de periferie. Deze uitdaging voor de toekomst kan worden 
aangepakt door vooral de territoriale dimensie van het cohe-
siebeleid te versterken.

De Conferentie van de perifere en maritieme regio's (CPMR 
- www.cpmr.org) verenigt zo'n 160 regio's die samen ongeveer 
200 miljoen mensen vertegenwoordigen, en voert campagne 
voor een evenwichtigere ontwikkeling op het Europees grond-
gebied. Sinds 1973 zorgen de CPMR en de Eilandencommissie 
er met hun aandacht en daden voor dat er rekening wordt 
gehouden met de behoeften en belangen van hun perifere 
en insulaire regio's bij beleid met een hoog territoriaal effect, 
zoals sociale, economische en territoriale samenhang, mari-
tiem beleid en toegankelijkheid.                                                  

Mr George Hatzimarkos – voorzitter van de Eilandencom-
missie van de Conferentie van de perifere en maritieme 

regio's (CPMR) en gouverneur van de Zuid-Egeïsche regio 
(Griekenland)
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De slimme 
benadering voor 
stadsvernieuwing 
in Pommeren
Pommeren is een autonome regio in Polen die onder 
andere de leiding heeft over een operationeel 
programma van het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (EFRO) voor stadsvernieuwing. Het 
OP is een van de instrumenten die worden gebruikt 
voor de uitvoering van de Regionale 
ontwikkelingsstrategie Pommeren 2020.

Het regionale operationele programma (OP) van Pommeren 
voor 2014-2020 moet ontwikkelingsproblemen aanpakken 
waar de regio mee te maken heeft op het gebied van 

economie, onderwijs, sociale en beroepsactiviteiten, potentieel 
van individuele grondgebieden, het vervoerssysteem, energie en 
het milieu. Met behulp van uiteenlopende thema's en uitvoerings-
instrumenten moet er voor synergie, samenhang en naadloze 
coördinatie worden gezorgd. 

Hiervoor past Pommeren met succes een onderhandelingsaan-
pak toe op basis van de participatie en betrokkenheid van ver-
schillende partnerinstellingen, eenheden en gemeenschappen. 
Deze bestaat onder andere uit de definiëring van slimme spe-
cialisaties, de ontwikkeling van de beste vernieuwingsprojecten 
en de coördinatie van activiteiten in steden en de functionele 
gebieden eromheen. 

De Poolse regio heeft gekozen voor een uniek bottom-up part-
nerschapsproces om slimme specialisaties te definiëren op basis 
van voorstellen uit vrije mededingingen van geïnteresseerde 
bedrijven en wetenschappelijke gemeenschappen. De voorstellen 
werden beoordeeld door deskundigen van buiten de regio en uit 
het buitenland, die ervaring hebben met het internationaal 
bedrijfsleven en onderzoek. Aan de hand hiervan hebben regi-

onale autoriteiten vier gebieden voor slimme specialisatie 
geïdentificeerd (zie bladzijde 31).

Samen sta je sterk

De mededingingsprocedure voor de selectie van specialisaties 
heeft een uiterst actief proces in gang gezet voor een onderne-
mende ontdekkingstocht waar verschillende regionale partners 
uit bedrijven, instellingen uit het bedrijfsleven, en niet-gouver-
nementele organisaties (ngo's) moesten samenwerken. Hoofd-
personen in de samenwerking tussen wetenschap en het 
bedrijfsleven konden rechtstreeks met belanghebbende partners 
werken. In totaal waren er meer dan 400 entiteiten bij betrokken, 
waaronder de grootste scholen en hogescholen in de regio, toon-
aangevende zakelijke instellingen, gemeenten en verenigingen 
van gemeenten, maar ook ziekenhuizen en talrijke ngo's. De 
grootste groep bestond echter uit zo'n 300 bedrijven. 

Het onderhandelingselement kwam sterk naar voren bij het 
identificeren van slimme specialisaties in de regio. Na selectie 
van de slimme-specialisatiegebieden voerden de regionale auto-
riteiten onderhandelingen over overeenkomsten met alle omrin-
gende gemeenschappen. Zo werden de reikwijdte en prioritaire 
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onderzoeksgebieden van een bepaalde specialisatie gedefinieerd 
en werden de principes en aanpak bepaald om de ontwikkeling 
ervan met overheidsmiddelen te ondersteunen, onder andere 
met het regionale OP voor 2014-2020.

De betrokken gemeenschap werd goed geïntegreerd bij de 
opbouw van slimme economische specialisaties, die nog eens 
werd versterkt door de eerdergenoemde overeenkomsten. Dit 
heeft tot doel veel nieuwe en innovatieve ondernemingen, pro-
jecten en producten te creëren, die kunnen worden gecommer-
cialiseerd om niet alleen Pommeren maar ook de regio te helpen 
bij de ontwikkeling. 

Met de geselecteerde specialisatiegebieden zoekt Pommeren 
internationale erkenning als producent van drijvende voertuigen 
op alternatieve brandstoffen, „intelligente huizen“, technologie 
om problemen met energietekorten op te lossen en innovatieve 
producten en diensten voor de gezondheidszorg.  

Vanaf het allereerste begin van de selectieprocedure voor 
slimme specialisatie werd er aandacht besteed aan de rol van 
particulier kapitaal in de ondernemingen en projecten van ver-
schillende groepen. Het aandeel particulier kapitaal is niet alleen 
een garantie voor grotere efficiëntie en duurzaamheid van de 
ingevoerde oplossingen, maar zal ook mechanismen in gang 
zetten voor financiering van de economie na 2020, wanneer de 
financiering van het cohesiebeleid minder zal zijn dan in de hui-
dige programmeringsperiode het geval is.

Vernieuwingsbeleid

In de periode 2014-2020 is volledige vernieuwing van verwaar-
loosde gebieden in steden een van de prioriteiten van het cohe-
siebeleid en een deel van de stedelijke dimensie ervan. Dit is ook 

een belangrijk aspect van het stedelijk beleid in heel Polen. Tij-
dens deze periode leunen de door het cohesiebeleid onder-
steunde vernieuwingsprojecten op een allesomvattende en 
harmonieuze combinatie van sociale, economische en ruimtelijke 
acties, met als primair doel de sociale insluiting van burgers die 
in verwaarloosde stedelijke gebieden wonen en vermindering 
van de armoede die hen treft.

Pommeren heeft deze aanpak al in de periode 2007-2013 toe-
gepast met de uitvoeringsmechanismen die toen voorhanden 
waren. Bij ieder vernieuwingsproject dat door de EFRO werd 

k

Europees solidariteitscentrum in Gdansk 
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medegefinancierd werd er een aanzienlijke hoeveelheid hulp-
bronnen voor activiteiten van sociale aard ter waarde van maxi-
maal 15 % subsidiabele kosten aangewend binnen het kader 
van het flexibiliteitsinstrument. Dit moest aanvullende sociale 
acties in verwaarloosde gebieden in Polen ondersteunen met 
een apart OP dat een interventie-instrument van het Europees 
Sociaal fonds (ESF) bevat. 

Er werd een unieke formule gebruikt op basis van onderhande-
lingen met steden over de reikwijdte en het profiel van hun 
vernieuwingsprojecten, die vervolgens door het regionale OP 
voor 2007-2013 werden gefinancierd. Pommeren gebruikt deze 
„baanbrekende“ onderhandelingsaanpak om op grote schaal 
optimale oplossingen te genereren voor steden en hun functi-
one le  geb ieden d ie  in  aanmer k ing  komen voor 
overheidsmiddelen.

Beproefd en bewezen

Voor de aanpak van vernieuwingsprojecten met financiering van 
het regionale OP voor 2014-2020 moeten eerder beproefde 
mechanismen worden voortgezet en ontwikkeld. Deze mecha-
nismen hebben al tot de realisatie van acht complexe vernieu-
wingsprojecten voor meer dan 50 000 bewoners van 
achterstandswijken in vijf steden geleid. 

Vernieuwingsprojecten volgen de geïntegreerde projectformule: 
er zijn twee nauw verwante projecten, de een medegefinancierd 
door het ESF en het andere door de EFRO. Tegelijkertijd wordt 
de vorm van infrastructuurprojecten bepaald door interventie 
van sociale aard, in plaats van andersom. De invoering van zo'n 
model wordt gefaciliteerd door het feit dat het regionale OP voor 
2014-2020 momenteel een tweefondsprogramma is. 

Onderhandelingen op meerdere niveaus tussen 31 steden en 
regionale autoriteiten gaan onder andere over de afbakening 
van achterstandswijken, stadsvernieuwingsprogramma's en de

reikwijdte van geïntegreerde vernieuwingsprojecten. Gefinan-
cierde projecten moeten oplossingen vinden voor specifieke 
problemen die bij de vernieuwingsprojecten voor achterstands-
wijken naar voren zijn gekomen, en die afgebakend zijn op basis 
van nauwkeurige indicatoren van de sociale, economische en 
ruimtelijke situatie, waarbij de crisis relatief ernstig is in verge-
lijking met de stad en de regio. 

Steden voeren projecten uit waarbij verschillende partners en 
groepen worden betrokken. Deze aanpak betrekt bewoners erbij 
wat in elke fase voor een bredere algemene participatie zorgt. 
Het Besluit inzake vernieuwing van 2015 en op regionaal niveau 
goedgekeurde richtsnoeren vormen de basis voor de voorberei-
ding van vernieuwingsprojecten. Omdat de voorbereiding van 
een vernieuwingsprogramma een moeilijk proces op meerdere 
niveaus is, hebben 24 steden in Pommeren hiervoor speciale 
subsidies ontvangen.

Territoriale investering

Het regionale OP voor 2014-2020 is grotendeels gebaseerd 
op een territoriale aanpak. Als onderdeel van de territoriale 
overeenkomsten onderhandelen regionale autoriteiten met 
acht functionele stedelijke gebieden (en als onderdeel van 
geïntegreerde territoriale investeringen, afzonderlijk met de 
Driestedenmetropool) over pakketten voor samenhangende 
projecten. Dit gaat over gebieden als professionele activering, 
voorschools onderwijs, vervoersknooppunten, afvalverwerking 
en de ontwikkeling van gespecialiseerde gezondheidszorg. 
Deze projecten moeten ontwikkelingskansen benutten en 
hindernissen overwinnen die typisch zijn voor deze gebieden. 
Projecten die binnen de territoriale overeenkomsten vallen, 
krijgen preferenties (extra punten) voor toegang tot middelen 
uit het regionale OP. 

De territoriale aanpak van Pommeren is vooral gebaseerd op 
het feit dat er voor de oplossing van stedelijke problemen in 
functionele gebieden niet alleen financiële middelen nodig zijn, 
maar vooral ook systematische samenwerking, zowel tussen 
naburige gemeenten als tussen overheden en ondernemers, 
ngo's en instellingen voor onderwijs en wetenschappelijk onder-
zoek. De regels om een dergelijke synergie te bewerkstelligen 
zijn zo opgezet dat ze tot samenwerking inspireren waar dat nog 
niet het geval was en samenwerking versterken waar deze al 
wel bestond. 

Gezien de ervaring uit periode 2007-2013 moet bovendien wor-
den opgemerkt, dat problemen met vooraf geplande acties op 
basis van strategische reflectie moeten worden opgelost. 
Prioriteitsprojecten moeten accuraat in overeenkomsten wor-
den geïdentificeerd en zorgvuldig worden voorbereid en geco-
ordineerd om ervoor te zorgen dat met de uitvoering optimale 
resultaten kunnen worden behaald.

MEER INFO
www.pomorskie.eu

Europees solidariteitscentrum in Gdansk - binnen

http://pomorskie.eu/
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Bevolking: 2 302 000, in totaal 6,0 % van de Poolse bevol-
king. De groeiende bevolking van deze regio is jonger dan de 
gemiddelde bevolking van Polen, met de hoogste natuurlijke 
toename en een positieve migratiebalans. 

Arbeidsmarkt: er is een toenemend aantal arbeiders met een 
hoge arbeidsproductiviteit en een bijbehorende hoge groei/daling 
van werkloosheid tot onder het nationale gemiddelde. 

Economie: 64 % van het gemiddelde bbp per hoofd van de 
bevolking in KKS van de EU-28, bovengemiddelde economi-
sche activiteit, hoge resultaten voor innovatieve bedrijven, 
aanwezigheid van toonaangevende Poolse bedrijven, waar-
onder enkele met buitenlands kapitaal.

Slimme specialisaties: offshore, logistieke en haventech-
nologie; interactieve technologie in een omgeving met veel 
informatie; eco-efficiënte technologieën in de productie, 

overdracht, distributie en consumptie van energie en brand-
stoffen, en bouw; medische technologieën in de sector levens-
stijlgerelateerde ziekten en ouderdom.

Andere belangrijke sectoren: zakelijke dienstverlening; 
farmaceutische en cosmetica-industrie; biotechnologie, 
toerisme. 

Sterke punten: locatie in TEN-T; metropoolgebied Gdansk-Gdy-
nia-Sopot als innovatieve en creatieve metropool van het Oost-
zeegebied; kustlocatie met grote zeehavens; unieke natuurlijke 
omgeving en cultureel erfgoed (waaronder Gdansk, een stad 
van vrijheid en solidariteit); en een groot academisch centrum.

MEER INFO
www.rpo.pomorskie.eu

k

WOIWODSCHAP POMMEREN

woiwodschap
woiwodschap pommeren
Metropool Gdansk
Sopot Gdynia
powiat
gmina
autoweg/snelwegen
hoofdspoorweg
luchthaven
havens

http://www.rpo.pomorskie.eu/
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Pioniers cohesiebeleidprojecten
INTERVIEW MET MIECZYSŁAW STRUK, MARSHAL  
VAN HET WOIWODSCHAP POMMEREN 

Hoe kan het cohesiebeleid bijdragen 
aan de economische ontwikkeling van 
de regio Pommeren? Welke gebieden 
zou u de prioriteit willen geven?

Het cohesiebeleid is van essentieel 
belang voor Pommeren. Vooral dankzij 
de middelen, doelstellingen en beginse-
len hiervan hebben we geleerd te den-
ken en te handelen volgens een filosofie 
die is gericht op resultaten en een alom-
vattende aanpak van de bestaande pro-
blemen. Met sectoraal beleid alleen is 
dit moeilijk, zo niet onmogelijk. 

Het cohesiebeleid heeft ons in feite ook 
gedwongen naar belangrijke probleem-
gebieden te kijken. In het onderwijs heb-
ben we bijvoorbeeld speciale nadruk 
gelegd op beroepsonderwijs, en op het 
gebied van mobiliteit hebben we ons 
gericht op openbaar vervoer inclusief 
spoorwegen. Belangrijk zijn ook de over-
dracht van O&O-resultaten naar de  
economie, het aantrekken van investe-
ringen, de verbetering van energie-effi-
ciëntie en de opbouw van een netwerk 
van toeristische producten.

Wat zijn de voor- en nadelen van de 
nieuwe aanpak door verschillende 
middelen en financiële instrumenten 
met elkaar te combineren? Hoe zorgt 
u voor consistentie en 
complementariteit?

Vanaf het allereerste moment dat we 
over het cohesiebeleid 2014-2020 
begonnen te spreken hebben we het 
idee ondersteund van een operationeel 
programma dat het Europees Sociaal 
Fonds en het Europees Fonds voor regi-
onale ontwikkeling met elkaar combi-
neert . Ik denk dat deze fondsen op 
dusdanige wijze verder moeten conso-
lideren dat ze helemaal complementair 

worden. Pommeren aarzelt niet om dit 
mechanisme van geïntegreerde projec-
ten te benutten, vooral op gebieden van 
vernieuwing en beroepsopleidingen. 

Op het gebied van financiële instru-
menten zijn wij in Polen pioniers. Vol-
gens mij brengen deze instrumenten de 
invoeringsmechanismen van het cohe-
siebeleid dichter bij de marktomstan-
digheden, wat bijdraagt aan doelmatige 
en doelgerichte overheidsinterventies 
en een sterker effect ervan. Met onze 
ervaring op het gebied van financiële 
instrumenten hebben we het Ontwik-
kelingsfonds Pommeren opgericht, dat 
na 2023 een van de belangrijkste 

Multifunctioneel treinstation in het hart van 
de metropool

Dit project is de eerste Europese investering in een publiek-pri-
vaat partnerschap dat werd gefinancierd door JESSICA (Joint 
European Support for Sustainable Investment in City Areas - 
gezamenlijke Europese steun voor duurzame investeringen in 
stadsgebieden), het terugbetaalbare instrument van de EU. Het 
betrof de vernieuwing van het treinstation en de omgeving ervan 
in Sopot. Er werd een gebouwencomplex gecreëerd met een nieuw 
treinstation en ruimte voor bedrijven, kantoren en hotels. Ook 
werd er een overstappunt voor verschillende soorten openbaar 
vervoer ontwikkeld.

www.sopotcentrum.com.pl

www.sopotcentrum.com.pl
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investeringsinstrumenten in de regio 
zal worden.

In het kader van samenhang en coör-
dinatie valt op dat ons regionale ope-
rat ionele programma duidel ijk is 
gebaseerd op een territoriale aanpak 
en een onderhandelingsformule, bijv. 
als onderdeel van geïntegreerde terri-
toriale overeenkomsten voor stedelijke 
functionele gebieden. Dit betekent dat 
we voor de belangrijkste stedelijke 
gebieden pakketten voor projecten 
uitonderhandelen die zijn gericht op 
maximale economische en sociale 
effecten in verschillende delen van de 
regio.

Iedereen wil dat het beheer van 
Europese fondsen wordt 
vereenvoudigd. Hoe kan de regio hier 
specifiek aan bijdragen?

We hebben nooit de neiging gehad inge-
wikkelde procedures te creëren en begun-
stigden met onnodige lasten op te 
zadelen. Bij de voorbereiding van ons regi-
onale operationele programma hebben we 
getracht deze pragmatische en flexibele 
aanpak voort te zetten, maar we worden 
nu ernstig beperkt door regelgeving op 
Europees en nationaal niveau. Ik begrijp 
dat er coördinatie nodig is en ik denk dat 
dit op bepaalde gebieden zelfs moet wor-
den verbeterd, maar niet op basis van een 
aantal specifieke richtlijnen die worden 
opgelegd door instellingen voor program-
mabeheer. De regio's hebben ervaring en 
schuwen er niet voor verantwoordelijkheid 
te nemen voor de effecten van program-

ma's. Ze zouden wel meer vrijheid moeten 
hebben om de beste weg te kiezen om 
hun doelstellingen te bereiken. In ons regi-
onale programma behandelen we prakti-
sche procedures voor begunstigden als 
prioriteit. We hebben een tool ontwikkeld 
om aanvragen via internet in te dienen, 
die voortdurend wordt aangepast aan de 
bijzonderheden van opeenvolgende mede-
dingingen. Ook hebben we een document 
voor begunstigden met alle informatie 
over hoe projectfinanciering kan worden 
aangevraagd, hoe ze worden beoordeeld 
en de daaropvolgende invoering en boek-
houding ervan.

k

Buistunnel onder de Martwa Wisla



34

Nieuwe uitbreidingen aan het spoor en in de 
lucht: Pommeren steunt het openbaar vervoer
De bouw van het Pomorskie Metropolitan Railway (PKM) en de uit-
breiding van de luchthaven van Gdansk zijn de grootste en belang-
rijkste investeringen in de infrastructuur voor de ontwikkeling van 
openbaar vervoer in Pommeren. De PKM verbindt het metropoolgebied 
van de drie steden met de luchthaven van Gdansk en de subregio 
Kasjoebië in het westen. De luchthaven Gdansk onderhoudt een 
steeds groter aantal connecties tussen de regio Pommeren, Europa 
en de rest van de wereld. Dankzij de dynamische groei van het aantal 
passagiers, dat de afgelopen twee jaar met meer dan 30 % tot 3,7 
miljoen per jaar is toegenomen, is het nu de op twee na grootste 
luchthaven in Polen. 

www.pkm-sa.pl 
www.airport.gdansk.pl 

Welke resultaten verwacht u aan het 
eind van financieringsperiode 2014-
2020 te behalen?

Gezien het absorptievermogen en de 
beschikbare middelen verwachten we 
in 2014-2020 totaal 5,4 miljard EUR 
aan EU-fondsen te krijgen. Hiervoor 
hebben we de waarde van ons regio-
nale operationele programma nodig, 
d.w.z. 1,8 miljard EUR.

We gaan ervan uit dat cohesiebeleid 
als katalysator dient voor blijvende 
verandering in onze regio. Het moet 
ertoe leiden dat bedrijven in Pommeren 
in de internationale waardeketen wor-
den gestuwd, de exportoriëntatie van 
onze economie wordt verstevigd en de 
energie-intensiteit ervan wordt ver-
laagd. We willen onze arbeidsmarkt, 
die uit goed opgeleide, ruimdenkende, 
moedige en ondernemende burgers 
bestaat, ook beter te gelde maken. Ook 
willen we de leefomstandigheden van 
de inwoners verbeteren, inclusief een 
aanzienlijke toename in de kwaliteit en 
beschikbaarheid van belangrijke open-
bare diensten.

http://www.pkm-sa.pl/
www.airport.gdansk.pl
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Investeren in Pomerania
Dankzij het project „Systeem van economische bevordering en 
informatie in het woiwodschap Pommeren“ is er een alomvattend 
dienstensysteem voor investeerders gecreëerd. Door het initiatief 
„Invest in Pomerania“ zijn de belangrijkste dienstverleners in de regio 
verenigd, niet alleen om investeringsprojecten te ondersteunen, maar 
ook om investeringen te stimuleren. Door deze samenwerking zijn er 
57 projecten met succes afgrond, waarbij investeerders naar zeggen 
8 930 banen hebben gecreëerd.                                                                  

www.investinpomerania.pl

Pommeren en de belangrijkste stad 
Gdansk liggen dichtbij de Oostzee. In 
welke mate is Pommeren betrokken bij 
de strategie voor het Oostzeegebied en 
wat verwacht u daarvan?

We zijn van het begin af aan betrok-
ken geweest bij de EU-strategie voor 
het Oostzeegebied. We zien het als 
een kans voor nog meer ontwikkeling-
simpulsen door betere coördinatie van 
alle organen uit de Oostzeelanden. In 
ons regionale operat ionele pro-
gramma hebben we gebieden geïden-
t if iceerd waar we samenwerking 
onder de koepel van de Strategie voor 
het Oostzeegebied extra zullen stimu-
leren. Deze gebieden zijn: kennisover-

dracht , hernieuwbare energie, en 
toerisme en biodiversiteit. Ik hoop dat 
er kwalitatief hoogwaardige projecten 
ontstaan doordat we de Oostzeestra-
tegie in ons regionale programma 
inzetten.                                          

www.investinpomerania.pl
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Wanneer sociale voordelen opwegen 
tegen de winst 
SAMENWERKEN IN DE GRIEKSE SOCIALE ECONOMIE

Sociale economie, een sector die de economische 
crisis in de EU beter heeft doorstaan dan andere, is al 
lang een prioriteit voor de Europese Commissie. 

Om een „uiterst concurrentiële sociale markteconomie“ te 
bevorderen heeft de Commissie sociale economie en 
sociale innovatie centraal gesteld in haar Europa 

2020-strategie, zowel op het gebied van territoriale samenhang 
als in de zoektocht naar nieuwe oplossingen voor sociale pro-
blemen, met name in de strijd tegen armoede en uitsluiting1. 
Voor landen als Griekenland, waar de economische crisis ernstige 
gevolgen heeft gehad voor de economie van het land en de 
sociale samenhang, kan sociale economie een levensvatbaar 
alternatief zijn. 

Sociale economie is niet iets nieuws voor Griekenland De 
gezamenlijke onderneming van Ampelakia (Griekenland) 
wordt in feite gezien als de eerste moderne coöperatie in de 
wereld. Deze onderneming werd tussen 1750 en 1770 opge-
richt toen de kleine genootschappen voor katoenteelt en 
garenspinnerijen in 22 dorpen in de regio Tempi zich in 1772 
verenigden om onnodige rivaliteit en concurrentie te voorko-
men. Het werd een belangrijke onderneming met 6 000 leden, 
24 fabrieken en 17 filialen in heel Europa, van St. Petersburg 
tot Londen en Smyrna. De leden konden profiteren van sociale 
zekerheid, gezondheidszorg, scholen en bibliotheken en de 
Vrije Universiteit van Ampelakia2. 

Sinds die tijd zijn de sociaaleconomische omstandigheden in 
het land sterk veranderd. Maar de ernstige sociale gevolgen 
van de crisis, desinvestering en enorme toename van het 
werkloosheidspercentage benadrukt meer dan ooit de 
behoefte aan investeringen in bedrijven die boven alles een 
sociaal effect willen bereiken zonder financiële duurzaamheid 
uit het oog te verliezen. 

Investeren in regionale groei

Sociale economie is een sector die nog niet volledig verkend is 
in Griekenland. Sociale economie kan zich tijdens de nieuwe 
programmeringsperiode ontwikkelen met de steun van het 
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), concreet 
voor sociaal ondernemerschap (totale begroting 6,4 miljoen 
EUR) of via reguliere ondernemersmechanismen. Door in de 
programmeringsperiode 2014-2020 meer dan 100 miljoen 
EUR uit middelen van het Europees Sociaal Fonds (ESF) te 
reserveren voor de bevordering van sociaal ondernemerschap 
en doordat alle 13 regio’s voor deze investeringsprioriteit in 
hun operationeel programma hebben gekozen, laat de Griekse 
overheid duidelijk haar intenties zien om sociale economie te 
gebruiken als nieuw model om een bijdrage te leveren aan de 
algemene groei van de Griekse economie. Sociale economie 
wordt ook in het memorandum van overeenstemming3 
genoemd als een van de middelen om werkgelegenheid en 
economische activiteit te ondersteunen.

Met de steun van het cohesiebeleid is de ontwikkeling van de 
sociale economie in Griekenland een geweldige kans om tege-
moet te komen aan de sociale behoeften en om duurzame 
werkgelegenheid te creëren op de middellange termijn, zelfs 
voor kwetsbare sociale groepen. 

1) COM 2011/682
2) Kalitsounakis, 1929: 224-231, zoals geciteerd in Nasioulas, 2010:64
3) Meer informatie over de MoU: http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm

http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm
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Hieronder volgen drie voorbeelden van projecten die 
zijn gericht op de sociale economie in Griekenland:

Win-winsituatie

Wise Greece is een non-pro-
fitorganisatie die als sociale 
onderneming met een dubbele 
missie werkt: de organisatie 
promoot meer dan 450 Griekse 
producten van topkwaliteit . 
Met de opbrengst wordt voed-
sel gekocht dat aan behoefti-
gen wordt gedoneerd. Wise 
Greece selecteert de beste 

producten en promoot deze op verschillende verkooppunten 
in het hele land en daarbuiten. De Griekse producenten done-
ren een percentage van hun verkoop aan Wise Greece waar-
mee ze kunnen voldoen aan de basisbehoeften aan voedsel 
van liefdadigheidsinstellingen en non-profitorganisaties voor 
daklozen, kinderen en ouderen.

Het bedrijf heeft de nodige prijzen gewonnen voor sociale 
verantwoordelijkheid, waaronder de prijs voor Duurzame 
onderneming en ontwikkeling in de „Awards voor Griekse 
startups 2016“.

http://www.en.wisegreece.com/ 

Werken aan insluiting

KoiSPE Diadromes is een sociale coöperatie met beperkte 
aansprakelijkheid (L .L .S.C.-KoiSPE) in Attica die door 
werknemers van het Genootschap voor sociale psychiatrie 
en geestelijke gezondheid is opgericht. Hun belangrijkste doel 
is werkvoorziening en sociale rehabilitatie voor mensen met 
psychosociale problemen. Hiervoor runt KoiSPE een bureau 
voor werkgelegenheid en professioneel advies dat mensen 
met psychosociale problemen helpt betaald werk in de open 
arbeidsmarkt te vinden en te behouden. De coöperatie 
beheert ook een schoonmaakdienst, een koffiebar en houdt 
zich bezig met handel: activiteiten die bijdragen aan de 
creatie van duurzame banen voor burgers die van de open 
arbeidsmarkt zijn uitgesloten. 

http://koispediadromes.gr 

Lees er alles over!

Shedia is de enige 
Griekse straatkrant en 
lid van het Internatio-
na le  net werk  van 
straatkranten (INSP). 
De krant wordt sinds 
februari 2013 in de 
straten van Athene en 
Thessaloniki gedistri-

bueerd door daklozen en werkloze burgers, waardoor deze 
een kans krijgen een klein inkomen te vergaren en hun levens-
omstandigheden geleidelijk te verbeteren. Shedia steunt ook 
de re-integratie van de meest hulpbehoevende burgers door 
activiteiten en evenementen te organiseren, zoals een lokaal 
voetbalteam, kunst- en toneellessen, sociale reizen in Athene 
(de „onzichtbare tours“) en nog veel meer.                              

http://www.shedia.gr/ 

http://www.en.wisegreece.com/
http://koispediadromes.gr
http://www.shedia.gr/
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Jongeren betrekken om het 
openbaar vervoer te verbeteren

Panorama spreekt met 
BAYinTRAP-

projectcoördinator 
Jacek Piotrowski 
over het betrekken 
van jonge burgers 
bij het Europees 
vervoersbeleid.

In heel Europa zijn de lidstaten op zoek naar betere manie-
ren om schonere en efficiëntere stedelijke vervoerssyste-
men te creëren. Waar de focus te vaak op technologie en 

infrastructuur ligt, heeft het BAYinTRAP-project voor een 
andere aanpak gekozen: actief jonge burgers betrekken bij de 
ontwikkeling van een duurzaam stedelijk vervoersbeleid.

„We weten dat jongeren de boodschap van duurzaam ver-
voer enorm kunnen versterken. Daarom heeft ons project 
hun creativiteit, enthousiasme en hun vermogen om buiten 
het geijkte stramien te denken opgezocht en toegepast op 
uitdagingen als verkeersveiligheid, toegankelijkheid en ste-
delijk verkeersbeheer“, legt Piotrowksi uit. 

Het resultaat is een les in participatiemaatschappij, een 
project dat jongeren en ambtenaren uit Polen, Duitsland en 
Litouwen bij elkaar heeft gebracht om oude problemen 
opnieuw te bekijken en nieuwe benaderingen te vinden voor 
schoner stedelijk vervoer. 

Van idee naar realiteit 

Het project werd geïnspireerd door een eerder Europees ini-
tiatief voor openbaar vervoer (het Civitas-initiatief, www.
civitas.eu). Doordat Piotrowski betrokken was bij dit project, 
wilde hij met zijn collega's van het Bureau voor zelfbestuur 
voor de promotie van cultuur in Szczecinek (Sapik) iets soort-

gelijks voor hun eigen 
stad proberen, maar dan 
wel op kleinere schaal. 

Met de steun van hun 
lokale vervoersautoriteiten hebben ze de Europese Commissie 
benaderd via het programma voor grensoverschrijdende 
samenwerking in Zuid-Baltische landen (2007-2013). Samen 
met Greifswald in Duitsland en Klaipeda in Litouwen, waar 
men zich ook actief bezighield met duurzaam vervoer, kregen 
de steden steun van het Europees Fonds voor regionale ont-
wikkeling (ERFO). 

Het idee van een zomerkamp ontstond tijdens een eerste 
bijeenkomst van Sapik-vertegenwoordigers, consortiumpart-
ners ATI erc gGmbH, het Technologiecentrum Vorpommeren 
en de openbaar-vervoersautoriteit van Klaipeda. 

Uit kamperen

Er werd besloten dat iedere stad een zomerkamp zou orga-
niseren voor groepen uit de andere twee regio's. „Door bij-
voorbeeld studenten van Greifswald naar Szczecinek te 
sturen dachten we een verse blik en nieuwe ideeën aan te 
kunnen dragen“, zegt Piotrowski. Hij voegt er echter aan toe 
dat deelnemers in het begin mogelijk gebruik hebben kunnen 
maken van meer diepgaande informatie over openbaar ver-
voer om hun observaties tijdens de kampactiviteiten beter 
te kunnen focussen. 

Iedere stad heeft zijn eigen wedstrijd en deelnemerscriteria 
opgesteld. Kandidaten werd gevraagd verbeteringen voor te 
stellen voor mobiliteit in hun stad. Behalve deelname aan het 
BAYinTRAP-project kregen de 60 winnaars tussen de 16 en 
19 jaar oud prijzen als passen voor het openbaar vervoer en 
bioscoopkaartjes. 

Oorspronkelijk konden deelnemers kennismaken met het 
openbaar vervoer door middel van presentaties en stedelij-

PROJEC T

TOTALE INVESTERING: 
224 900 EUR

EU-INVESTERING:  
191 200 EUR
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ke-studiereizen waarbij ze met het openbaar vervoer van de 
ene plaats in de stad naar de andere moesten. In Szczecinek 
gebruikten ze bijvoorbeeld smartphones om hun weg te vin-
den; in Klaipeda gebruikten ze geocoaching en in Greifswald 
werden er routes uitgezet aan de hand van schriftelijke 
instructies. 

Direct naar de top

Daarna bespraken deelnemers de positieve en negatieve 
aspecten van openbaar vervoer op basis van hun eerste 
observaties. „Gewapend met een lijst belangrijkste kwesties 
deed iedere groep voorstellen voor eventuele verbeteringen,“ 
vertelt Piotrowski. „Daarna presenteerden ze hun bevindingen 
persoonlijk aan lokale politici, overheden en andere 
belanghebbenden.“ 

Piotrowksi zegt dat studenten zelf mochten bepalen hoe ze 
hun aanbevelingen wilden presenteren: in Szczecinek maak-
ten ze een PowerPoint-presentatie, in Klaipeda bespraken ze 
iedere aanbeveling afzonderlijk. 

De kampen boden ook educatieve activiteiten over onder-
werpen die verband houden met duurzame mobiliteit, ver-
keersveiligheid en burgerschap. „Deelnemers konden meer 
te weten komen over beste praktijken en vulden registers 
voor beste praktijken in,“ voegt Piotrowski toe. „Als ze iets 
opmerkten dat de moeite waard was om in hun stad in te 
voeren, moesten ze de details vastleggen en de positieve 
ervaring meenemen naar huis.“ 

Positieve beweging

Als gevolg hiervan werden deze ideeën in Szczecinek en 
Klaipeda direct opgenomen in het vervoersbeleid van de 
steden. Piotrowski merkt op dat het voor organisatoren van 
dit project goed zou zijn geweest als ze hun stadsbesturen 
zouden hebben aangemoedigd zich in het project in te kopen 

voordat de deelnemers hun ideeën presenteerden. „We gingen 
ervan uit dat als de overheden van Szczecinek enthousiast 
en betrokken waren, dit elders ook het geval zou zijn. Helaas 
was dit niet het geval, het zou hebben geholpen als iedereen 
tijdens de planningsfase van het project meer betrokken was 
geweest.“ 

En ook al waren de overheden van Greifswald minder 
enthousiast, de vervoersexploitant in Szczecinek heeft als 
direct gevolg van een voorstel van een student een mobiele 
app ontwikkeld voor actuele informatie over aankomsttijden 
van een bus bij een bepaalde halte. 

Andere aanbevelingen voor toekomstige discussies bestaan 
uit meer buslijnen, stadskaarten in bushaltes, fietspaden in 
parken, betere toegang tot bussen voor rolstoelen en 
k inderwagens, betere f iet skruispunten, meerdere 
betalingssystemen voor de huur van fietsen, wachthokjes en 
banken op stations voor openbaar vervoer, en nog veel meer.

Veel van de lessen zullen in toekomstige regionale 
vervoersplanning worden opgenomen. Beleidsambtenaren 
realiseerden zich bijvoorbeeld dat het lastig is om houding 
en gedrag te veranderen zonder het publiek direct bij 
beleidsontwikkeling te betrekken. „Maar het belangrijkste was 
misschien wel dat het belang van de directe democratie en 
de kracht van het gevoel dat jongeren actief betrokken zijn 
bij hun lokale regeringen werd bevestigd. Een dergelijke 
uitkomst kan eenvoudig worden gekopieerd in talrijke andere 
projecten, sectoren en regio's,“ concludeert Piotrowski.     kkkkk      

MEER INFO
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/poland/
bayintrap-engaging-youth-and-changing-public-trans-
portation

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/poland/bayintrap-engaging-youth-and-changing-public-transportation
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/poland/bayintrap-engaging-youth-and-changing-public-transportation
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/poland/bayintrap-engaging-youth-and-changing-public-transportation
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Centrum van excellentie 
trekt uitblinkers aan 

Het National Composites Centre in een van de 
nieuwste technologieparken van het VK is een 
centrum voor geavanceerd onderzoek naar 
composieten en technologie die door de meest 
innovatieve bedrijven ter wereld worden nagestreefd. 

Het National Composites Centre is een special gebouwde 
onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteit die in 2011 werd 
geopend en werd medegefinancierd door het Europees 

Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO). Het NCC verenigt 
dynamische bedrijven en de beste wetenschappelijke, acade-
mische en commerciële deskundigheid voor de ontwikkeling 
van technologieën die het ontwerp en de productie van com-
posietproducten ondersteunen en ertoe bijdragen alle kansen 
binnen deze sector in het hele VK en daarbuiten te benutten. 
Meer dan de helft van de leden komt uit andere landen dan het 
VK.

Geavanceerde composieten zijn hoogwaardige lichtgewicht 
materialen die het ontwerp en de productie kunnen transfor-
meren van een hele reeks producten die in de ruimtevaart 
en auto-industrie worden gebruikt tot mariene en hernieuw-
bare technologieën en sport en ontspanning. Door het gewicht 
van producten te verlagen kunnen er aanzienlijke besparingen 
worden gerealiseerd in de productiekosten en koolstofemis-
sies en kunnen er enorme commerciële kansen en technolo-
gische voordelen worden gecreëerd.

Hoe belangrijk het is om in het centrum van zulke geavan-
ceerde onderzoek en ontwikkeling te zijn blijkt uit het huidige 
lidmaatschap van het NCC van marktleiders als Airbus Group, 
GE, Rolls-Royce, GKN Aerospace, BAE Systems, Shell, Vestas 
en 3M, en van middelgrote en kleine ondernemingen. Het 
centrum biedt leden de gelegenheid nieuwe en bestaande 
processen en technologieën te ontwikkelen, aan te passen, 
op te schalen en te valideren, en tegelijkertijd te profiteren 
van samenwerking met andere toonaangevende producenten 
en leveranciers van apparatuur.

Lanceerplatform

Het NCC is ook onder-
deel van de High Value 
Manufacturing Catapult, 
een strategisch initiatief van zeven technologie- en innova-
tiecentra die als katalysator voor de vernieuwing van de 
Britse maakindustrie fungeren. Het programma verschaft 
wetenschappers, ingenieurs en ondernemers toegang tot 
een verzameling deskundigheid en ervaring binnen univer-
siteiten, onderzoek, industrie en overheid. Door nieuwe con-
cepten sneller in commerciële realiteit om te zetten, wordt 
de kloof gedicht tussen vroege innovatie en productie op 
industriële schaal.

Het NCC, dat zonnepanelen op het dak heeft om de faciliteit 
van stroom te voorzien en de koolstofemissies ervan te 
compenseren, wordt algemeen erkend als internationaal 
leider op het gebied van composieten die de composietin-
dustrie economisch concurrerender en milieuvriendelijker 
helpt maken. In 2014 werd het gebouw tweemaal zo groot 
gemaakt om ruimte te creëren voor een productiecel met 
groot volume (om aan de behoefte van de auto-industrie 
te voldoen), een opleidingsfaciliteit en een reeks kleinscha-
lige uitrusting om mkb-bedrijven te voorzien.

Het NCC heeft ongeveer 200 directe banen gecreëerd en 
dit aantal zal naar verwachting in de komende jaren aan-
zienlijk toenemen. Nog opmerkelijker is misschien dat het 
een reeks hoogwaardige kosteneffectieve producten ont-
wikkelt die een bijdrage zullen leveren aan de toekomstige 
rijkdom van Europa.                                                        

MEER INFO
http://nccuk.com

TOTALE KOSTEN VAN 
FASE 1:

25 000 000 GBP  
(32 406 250 EUR)

 
EU-BIJDRAGE:
9 000 000 GBP  

(11 666 250 EUR)

PROJEC T

http://nccuk.com/
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Positieve reactie op 
passieve woningbouw
Dankzij het gebruik van innovatieve ecologische 
technologieën produceert houtbouwbedrijf 
Weissenseer nu hoogwaardige passieve huizen, in een 
hoogwaardig passief huis.

Weissenseer Holz-System-Bau GmbH is opgericht als 
traditioneel timmerbedrijf in de Oostenrijkse stad Grei-
fenburg, maar heeft zich inmiddels ontwikkeld tot 

specialist in de productie van stijlvolle passieve huizen van hout. 
De productie van deze milieuvriendelijke verblijven vormt nu bijna 
90 % van alle bedrijfsactiviteiten. 

Het bedrijf moest voor zijn nieuwe productportfolio eerst een 
totaal nieuw productieproces ontwikkelen. Dit werd bereikt met 
het project „'s werelds kleinste fabriek“. Er werd een gloed-
nieuwe productielijn ontwikkeld die volgens de strenge normen 
voor passieve woningbouw kon produceren en waarmee het 
cons t ruc t ieproces kon worden ges t rooml i jnd en 
geautomatiseerd.

Volgens de norm voor passieve woningbouw voor Centraal-Eu-
ropa moet het uiteindelijke gebouw, naast andere criteria, zo 
zijn ontworpen dat het totale primaire energieverbruik niet 
meer dan 120 kWh/m² per jaar bedraagt.

Het project werd in 2008 en 2009 deels gefinancierd door het 
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) via het 
operationele programma „Karinthië“. Dankzij dit project is de 
tijd die Weissenseer nodig heeft om een passief huis te pro-
duceren vanaf het moment dat de grondstoffen worden gele-
verd tot de uiteindelijke verzending van de onderdelen naar de 
klant, drastisch verkort van gemiddeld 20 werkdagen tot net 
twee tot vier dagen!

Deze aanzienlijke productiviteitsimpuls werd behaald door de 
ontwikkeling van een uiterst efficiënte productieketen, die gro-
tendeels is geautomatiseerd en geoptimaliseerd met betrek-
king tot verschillende tijd- en ruimtecriteria. ‘s Werelds kleinste 
fabriek heeft nu het vermogen om jaarlijks totaal 150 tot 170 
standaard passieve huizen te produceren.

Ecologisch 
toonaangevend

Behalve dat het een effi-
ciënte productiefaciliteit 
is, is 's werelds kleinste 
fabriek ook zelf een passief huis. Er is maar heel weinig aan-
vullende verwarming nodig omdat de productiemachines 
voldoende warmte afgeven om de fabriek warm te houden. 
Bovendien bestaat ongeveer een zesde van het gebouw uit 
kantoorruimte, inclusief een recreatieruimte en een café. 
Dankzij de geoptimaliseerde bouwstructuur met interne ver-
warmingsbronnen en grote glazen ramen voldoet het kan-
toorgebouw ook  aan  de  nor men voor  pa ss ieve 
woningbouw.

De nieuwe fabriek fungeert nu als „showhuis“ voor een reeks 
nutsgebouwen die Weissenseer van plan is in de nabije toe-
komst te gaan produceren. Dit zijn onder andere kantoren en 
commerciële gebouwen, scholen en andere openbare 
gebouwen.

Het project heeft niet alleen een welkom positief effect op 
de economie van de regio Karinthië, maar heeft ook al meer-
dere nieuwe banen in het bedrijf zelf gecreëerd.                 

MEER INFO
http://www.weissenseer.com/en/home/ 

TOTALE INVESTERING:  
3 779 000 EUR

EU-INVESTERING:  
377 900 EUR

PROJEC T

http://www.weissenseer.com/en/home/
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De vooruitzichten van 
een Hongaars bedrijf 
lichten op!

Het Hongaarse licht- en kunststofverwerkende bedrijf 
IBV Hungária Kft heeft zijn productiebasis 
aanzienlijk uitgebreid en daarbij 50 banen gecreëerd 
die het concurrentievermogen van de regio helpen 
verhogen dankzij financiering uit het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling.

In 2012 en 2013 ondersteunde het project de bouw van een 
5 659 m2 grote opslag en een werkplaats voor de assem-
blage van instrumenten van 965 m2 op het hoofdkwartier 

in Kiskunfélegyháza in de Hongaarse regio Bács-Kiskun. De 
uitbreiding van de bedrijfsfaciliteiten heeft niet alleen de 
bestaande 436 banen in het bedrijf veiliggesteld, maar nog 
eens 49 extra banen gecreëerd. De omringende omgeving heeft 
als gevolg van deze investering meegeprofiteerd.

Behalve de constructie van twee nieuwe gebouwen, is er meer 
dan 4,6 km weg aangelegd om het vervoer van grondstoffen 
en eindproducten van en naar de fabriek soepel te laten ver-
lopen. Daarnaast is er 485 meter aan hekwerk om de twee 
nieuwe gebouwen opgetrokken en is er een nieuwe tank voor 
wateropslag gebouwd om aan de brandveiligheidsregels te 
voldoen.

Meer ruimte, lagere kosten

De twee nieuwe faciliteiten bieden een moderne productie-
ruimte voor voor- en eindmontage, voltooiing van verzendin-
gen en opslag van eindproducten. De constructie van deze 
gebouwen maakt vervolgens weer ruimte vrij voor nieuwe 
productieapparatuur. Door de nieuwe opslag kon de materi-
aalstroom worden versneld waardoor het bedrijf zijn assor-
timent aanzienlijk kon uitbreiden. Ook zijn de productiekosten 
dankzij dit project verlaagd.

De extra opslagcapaciteit 
was noodzakelijk om het concurrentievermogen van het 
bedrijf te behouden en te vergroten nadat het was getroffen 
door de financiële crisis en nieuwe uitdagingen op de markt. 
De uitbreiding was ook nodig om ervoor te zorgen dat het 
bedrijf zijn productaanbod kon diversifiëren.

„IBV kon op deze manier veel sneller investeren in uitbreiding 
dan met andere financieringsbronnen“, licht financieel direc-
teur Krisztina Rácz toe. „De investering garandeert een betere 
positie voor het bedrijf en een nog betere positie voor de 
werknemers.“

Ondanks het ingewikkelde karakter ervan werd het project in 
slechts 18 maanden zonder noemenswaardige complicaties 
voltooid. Financiering van de Europese Unie kwam uit het 
operationele programma „Zuidelijke grote Hongaarse vlakte“ 
van de EFRO.                                                                      

MEER INFO
http://www.ibv.hu/ 

www.kwf.at 

TOTALE INVESTERING:  
2 163 400 EUR

EU-INVESTERING:  
1 005 200 EUR

http://www.ibv.hu/
http://kwf.at/
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Het project werd gefinancierd door het operationele 
programma „Frankrijk-Spanje-Andorra“ voor de 
programmeringsperiode 2007-2013. In 2012 ging men 

op zoek naar innovatieve oplossingen voor enkele problemen 
waarmee boeren in de bergen aan beide zijden van de Frans-
Spaanse grens te kampen hadden. Allereerst werd het Agripir-
netwerk opgericht met 150 organisaties en meer dan 300 
mensen uit de landbouwindustrie, onderzoeksinstellingen, 
hightech-mkb-bedrijven en lokale ontwikkelingsagentschappen.

Bedrijven in de IT, elektronica en ruimtelijke sector werkten 
samen met onderzoekers, clusters en ontwikkelingsagentschap-
pen aan praktische maatregelen die de benadering van ber-
glandbouw in de Pyreneeën konden veranderen. Het 
belangrijkste doel was middelen en financiering uit het Euro-
pees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) samen te bren-
gen en O&O-projecten met echt economisch potentieel te 
identificeren en te ondersteunen.

Het Agripir-netwerk dat het driejarige initiatief leidde, koos uit-
eindelijk vijf verschillende innovatieprojecten om hun ambities 
voort te zetten. Tegen het eind van 2015 hadden de projecten 
de O&O-fase afgerond en bereiden ze zich voor om hun pro-
ducten, processen en diensten op de markt te brengen.

High-five

Het E-PASTO-project heeft een prototype geolocatieappa-
ratuur ontwikkeld waarmee boeren hun kuddes op de hoge 
zomerweides kunnen lokaliseren en in de gaten houden. Het 
vee draagt high-technekbanden met een robuust apparaat 
waarmee de boer de positie en voedingsgewoonten kan moni-
toren, de veiligheidszones kan definiëren en diefstal kan voor-
komen. Het laagfrequente communicatienetwerk kan zes tot 
negen maanden autonoom werken, elke 60 tot 90 minuten 
de positie doorgeven en een boer direct via een smartphone, 
tablet of pc waarschuwen wanneer de veiligheid in gevaar 
komt. 

Zoals de naam al sugge-
reert , werkt het COW-
MON-initiatief ook aan 
een systeem voor perma-
nent toezicht op vee dat over uitgestrekte en afgelegen berg-
gebieden zwerft . Het doel is om een eindproduct te 
ontwikkelen dat kosteneffectief is en zelfvoorzienend in 
energiegebruik.

Ook het HY-POWERBOX-project tracht boeren te helpen zelf-
voorzienend te worden in de energie die ze nodig hebben voor 
hun dagelijkse taken op moeilijk bereikbare plaatsen.

Het doel van LIVE-PRE-LIFE is het creëren van een allesom-
vattend systeem waarmee de cohabitatie van grote roofdieren 
en vee in berggebieden wordt verbeterd. Het eindpakket 
bestaat uit systemen voor leefruimte voor vee, vroege detec-
tie van roofdieraanvallen en actieve uitsluiting.

Tot slot wordt in het MASTECH-project gewerkt aan de ont-
wikkeling van een systeem voor kernspinresonantie en ther-
mografie voor vroege detectie van uierontsteking bij schapen, 
geiten en rundvee. 

In de loop van dit project heeft het Agripir-team ook een 
Bergweidefestivaldag georganiseerd waar zo'n 600 bezoekers 
inclusief toeristen en vertegenwoordigers van de landbouw 
met het netwerk en de eerste projectresultaten konden ken-
nismaken. Andere evenementen waren een conferentie over 
wolven, netwerkworkshops, een rondetafelgesprek over toe-
komstige uitdagingen van berglandbouw waarmee het dankzij 
Agripir in de toekomst weer bergopwaarts zal gaan.

Het project kreeg zijn laatste lofbetuiging in de zomer van 
2015 toen het werd verkozen tot finalist van de RegioStar 
Awards in de categorie „slimme groei: het groeipotentieel van 
het mkb voor een digitale economie aanboren“.                  

MEER INFO
http://www.agripir.com/fr/

Innovatie en technologie 
op het veld cultiveren

TOTALE KOSTEN:  
958 500 EUR

EU-BIJDRAGE:  
640 600 EUR

PROJEC T

Het Agripir-netwerk werd opgericht als reactie op de groeiende bezorgdheid 
over het vermogen van de traditionele berglandbouw in de Franse en Spaanse 
Pyreneeën om concurrerend te blijven in de landbouwmarkten.

http://www.agripir.com/fr/
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Meer informatie over deze evenementen is te vinden in de sectie Agenda op de Inforegio-website: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/nl/newsroom/events/

AGENDA
2 SEPTEMBER 
Krakau (PL)

Conferentie inzake Investment Plan

25 SEPTEMBER - 1 OKTOBER 
Izola (SI)

EU-strategie voor het Alpengebied  
(EUSALP)

10-13 OCTOBER  
Brussel (BE)

Europese Week van de regio’s en steden  
(incl. RegioStars-ceremonie) 
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