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INLEIDING 
Deze toelichting dient als wegwijzer voor projectpartners in de algemene 
groepsvrijstellingsverordening (AGVV). De verschillende artikelen van de AGVV worden 
overlopen en er wordt geschetst welke mogelijkheden de verordening biedt voor staatssteun 
voor het soort projecten en projectpartners dat kansen heeft op een EFRO-bijdrage via 
Interreg V Vlaanderen-Nederland.

Aan deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend. De algemene 
groepsvrijstellingsverordening is bepalend1.

Overzicht algemene vrijstellingsverordening 1 Zie Verklarende Noten p.8
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REGIONALE STEUN (ART. 14 – 16)
Dit is steun ten behoeve van een project voor een initiële investering.  Initiële investeringen 
zijn investeringen in materiële en immateriële activa ten behoeve van de oprichting van een 
nieuwe of uitbreiding van een bestaande vestiging, diversificatie naar nieuwe, additionele 
producten of een fundamentele verandering in het productieproces. Steun kan worden 
berekend op basis van investeringskosten of op basis van loonkosten.

Deze steun is enkel toegelaten in bepaalde gebieden. 
Voor Vlaanderen gaat het om volgende gemeenten: Balen, Dessel, Mol, Diksmuide, Lo-
Reninge, Ieper, Wervik, Middelkerke, Oostende, Ronse, As, Beringen, Genk, Leopoldsburg, 
Heusden-Zolder, Bree, Lommel, Maaseik, Hechtel-Eksel, Houthalen-Helchteren, Dilsen-
Stokkem, Herstappe, Lanaken, Tongeren, Maasmechelen, Lummen, Opglabbeek, Sint-
Truiden, Tessenderlo, Zutendaal, Ham, Kinrooi, Bilzen, Borgloon, Assenede, Eeklo, Kaprijke, 
Maldegem, Sint-Laureins en Zelzate.

In Zuid-Nederland komen geen gebieden in aanmerking voor regionale steun.

Er wordt voorts een onderdeel voorzien voor stadsontwikkelingsprojecten. Dit zijn projecten 
dienen als hefboom voor bijkomende investeringen van particuliere investeerders in 
steungebieden. De particuliere steun dient daarbij steeds minstens 30% te bedragen.

KMO/MKB-STEUN (ART. 17 – 20)
Het tweede luik van de groepsvrijstelling geeft een aantal mogelijkheden weer tot het 
steunen van KMO’s/MKB’s. Voor Interreg-projecten liggen hier wel een aantal belangrijke 
mogelijkheden. Zonder limitatief te willen zijn, worden hier de belangrijkste mogelijkheden 
weergegeven:

 • Investeringssteun (17): zoals de naam het zegt gaat het om steun die tot doel heeft om 
een investering te bekostigen ten behoeve van de oprichting van een nieuwe vestiging, 
de uitbreiding van een bestaande vestiging, de diversificatie van de huidige productie 
of een fundamentele wijziging in het volledige productieproces. De steun bedraagt 10% 
voor een middelgrote onderneming en 20% voor een kleine onderneming.

 • Consultancysteun (18): steun is mogelijk voor kosten verricht door externe consultants 
voor niet-permanente of periodieke aard. Maximaal steunpercentage van 50%.

 • Steun ten behoeve van deelneming aan beurzen (19). Maximaal steunpercentage van 
50%.

 • Steun tot deelname aan Interreg-projecten (samenwerkingskosten) (20). Maximaal 
steunpercentage van 50%.
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KMO/MKB-STEUN: TOEGANG TOT 
FINANCIERING (ART. 21 – 24)
Dergelijke steun is niet voor de hand liggend binnen het Interreg-programma. In 
uitzonderlijke gevallen kan dit deel van de AGVV toch mogelijkheden bieden. 

STEUN VOOR ONDERZOEK, 
ONTWIKKELING EN 
INNOVATIE (ART. 25 – 30)
Vooreerst is steun toegelaten voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (25). De steun is 
afhankelijk voor het type onderzoek2 en de soort onderneming:

 • Fundamenteel onderzoek: niet subsidiabel binnen het Interreg-programma
 • Industrieel onderzoek: klein: 70%, middelgroot: 60%, groot: 50%
 • Experimentele ontwikkeling: klein: 45%, middelgroot: 35%, groot: 25%
 • Haalbaarheidsstudies: klein: 70%, middelgroot: 60%, groot: 50%

De steunintensiteit kan worden verhoogd indien er in voldoende mate sprake is van 
samenwerking of open communicatie over de resultaten. De kosten die in aanmerking 
komen dienen rechtstreeks te worden gelinkt met het onderzoek, gedurende de periode van 
het onderzoek.

Verder bestaat de mogelijkheid tot het steunen van onderzoeksinfrastructuur (26). Het gaat 
steeds om steun voor de bouw of het upgraden van onderzoeksinfrastructuur waarmee 
economische activiteiten worden verricht. Als er immers geen economische activiteiten 
worden verricht, voldoet het project niet aan de voorwaarden voor staatssteun. De 
steunintensiteit bedraagt 50%.

KMO’s/MKB’s kunnen steun verkrijgen wanneer activiteiten worden ontplooid ter innovatie 
(28). Het gaat dan om het aanwerven van hooggekwalificeerd persoon, verkrijging van 
octrooien, proces en organisatie-innovatie… . De steun bedraagt 50%.

OPLEIDINGSSTEUN (ART. 31)
Steun voor het aanbieden van opleidingen is toegelaten indien de opleidingen verder gaan 
dan opleidingen die enkel dienen om te voldoen aan de nationale opleidingsnormen.
De in aanmerking komende kosten zijn de loonkosten van de opleiders en de deelnemers 
van de opleidingen, en de rechtstreeks met het opleidingsproject verband houdende 
operationele kosten zoals reiskosten, materiaal, benodigdheden en de afschrijvingen van 
werktuigen en uitrustingen.
De steunintensiteit bedraagt voor een kleine onderneming: 70%, voor een middelgrote: 60% 
en voor een grote: 50%. De steunintensiteit kan met 10 %-punten worden verhoogd tot een 

Overzicht algemene vrijstellingsverordening 2 Zie Verklarende Noten p.8
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maximum van 70% in het geval van opleiding van mindervaliden of benadeelde werknemers.

STEUN TEN BEHOEVE VAN 
KWETSBARE WERKNEMERS EN
WERKNEMERS MET EEN HANDICAP 
(ART. 32 – 35)
De toepassing van de artikelen van dit deel van de AGVV is niet voor de hand liggend 
binnen het Interreg-programma. In uitzonderlijke gevallen kan dit deel van de AGVV toch 
mogelijkheden bieden. 

STEUN VOOR MILIEUBESCHERMING 
(ART. 36 – 49)
De AGVV voorziet verschillende mogelijkheden voor steun inzake milieubescherming: 

Vooreerst zijn er mogelijkheden tot het geven van investeringssteun aan ondernemingen. 
Deze steun kan worden ingezet voor milieubescherming (36&37), energie-
efficiëntiemaatregelen (38) en het hergebruik van afval (47). De steun is afhankelijk van 
het type investering, en of het om een kleine, middelgrote of grote onderneming gaat. De 
investering dient wel telkens te worden ingezet voor investeringen die verder gaan dan de 
huidige normen inzake milieubescherming, of de reeds vastgestelde toekomstige normen. 
Voor hergebruik van afval, dient de investering steeds verder te gaan dan de huidige 
technieken.
Pure investeringssteun voor energie-infrastructuur zonder de bovenvermelde voorwaarden, 
kan enkel aan bedrijven in steungebieden (48).

Een tweede luikt betreft investeringssteun ten behoeve van energie-efficiëntie in gebouwen 
(39). Hoewel energie efficiëntie een belangrijk luik is in het Interreg-programma Vlaanderen, 
is dit artikel niet te operationaliseren binnen het programma. De toegelaten steun betreft 
steun die wordt gegeven aan een energie-efficiëntiefonds, die deze volledig moet doorgeven 
aan de eigenaren of huurders van gebouwen.

Een derde luik aan steun is steun voor bijkomende investeringen of exploitatiesteun voor 
energie uit hernieuwbare energiebronnen (40-43). De steun voor investeringen betreft 
telkens steun voor de bijkomstige kosten om de productie van energie uit hernieuwbare 
energiebronnen te bevorderen. De steun, net als de steunintensiteit, is telkens afhankelijk 
van heel wat voorwaarden.

Er kan eveneens steun worden gegeven aan ondernemingen voor het herstel van 
verontreinigde terreinen (45). De steunintensiteit bedraagt hiervoor zelfs 100%.
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Investeringssteun voor energie-efficiënte stadsverwarming en koeling is eveneens mogelijk 
binnen de vrijstellingsverordening (46). Opnieuw zijn het de bijkomstige kosten in vergelijking 
met een conventionele productielocatie. Steun bedraagt in principe maximaal 45%. Belangrijk 
hier is dat er wel rekening mee moet worden gehouden dat inkomsten dienen in mindering 
te worden gebracht.

Tenslotte kan steun eveneens voor studies, evenals energieaudits, indien deze dienen voor 
boven vermelde investeringen (49). Steun is in principe maximaal 50%. 

NATUURRAMPEN (ART. 50)
Dergelijke steun is niet voor de hand liggend binnen het Interreg-programma. In 
uitzonderlijke gevallen kan dit deel van de AGVV toch mogelijkheden bieden. 

TRANSPORT BEWONERS 
AFGELEGEN GEBIEDEN (ART. 51)
Dergelijke steun is niet voor de hand liggend binnen het Interreg-programma. In 
uitzonderlijke gevallen kan dit deel van de AGVV toch mogelijkheden bieden. 

BREEDBAND (ART. 52)
De toepassing van de artikelen van dit deel van de AGVV is niet voor de hand liggend 
binnen het Interreg-programma. In uitzonderlijke gevallen kan dit deel van de AGVV toch 
mogelijkheden bieden.

STEUN VOOR CULTUUR EN 
INSTANDHOUDING VAN 
HET ERFGOED (ART. 53 - 54)
Dergelijke steun is niet voor de hand liggend binnen het Interreg-programma. In 
uitzonderlijke gevallen kan dit deel van de AGVV toch mogelijkheden bieden. 
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STEUN VOOR SPORT- EN RECREATIE 
INFRASTRUCTUUR (ART. 55)
Dergelijke steun is niet voor de hand liggend binnen het Interreg-programma. In 
uitzonderlijke gevallen kan dit deel van de AGVV toch mogelijkheden bieden. 

STEUN VOOR LOKALE 
INFRASTRUCTUUR-
VOORZIENINGE (ART. 56)
Dergelijke steun is niet voor de hand liggend binnen het Interreg-programma. In 
uitzonderlijke gevallen kan dit deel van de AGVV toch mogelijkheden bieden. 
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VERKLARENDE 
NOTEN

1   Zie volledige verordening op http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1084/oj

2   Zie ook bijlage 2 bij de Verduidelijkende nota.

Verklarende noten

http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1084/oj
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