Een inclusief Europa en Limburg
De Commissie von der Leyen stelt haar ambities voor
een sterke en inclusieve Europese arbeidsmarkt op
scherp. Vanuit Limburg zullen we aansluiting zoeken bij
die agenda. Bij de uitrol van SALKturbo zullen we kijken
waar de Europese Commissie onze eigen prioriteiten
kan versterken.

Nieuwe EU-subsidies: blijf op de hoogte via
VLEVA
De nieuwe EU-subsidieprogramma's zijn er (bijna).
Ontdek hier o.a. de eerste versie van de VLEVAsubsidiegids.

Wat is de impact van de Digital Services Act
en de Digital Markets Act op onze bedrijven?
Deze twee verordeningen vervangen de eCommerce
richtlijn van 2002. Sinds 2002 veranderde er heel veel
op het internet en het consumentengedrag evolueerde
enorm. Daarom is er dringend nood aan een update van
de regels voor online platforms en digitale diensten.

Akkoord over Connecting Europe Facility
De Raad en het Europees Parlement hebben een
akkoord bereikt over het Connecting Europe Facility
(CEF)-programma voor de periode 2021-2027. CEF
investeert in grootschalige transport-, energie en
digitaliseringsprojecten.

De weg naar sociaal Europa: Europese
Commissie stelt actieplan voor
De Europese Commissie stelde haar actieplan voor om
de Europese Pijler van Sociale Rechten in de praktijk
om te zetten.

CALLS
EU City Facility (2e oproep)
31 mei 2021
Ondersteuning voor lokale besturen in de duurzame
energietransitie. Via EUCF kunnen ze 60.000 euro
subsidie krijgen om investeringsconcepten te
ontwikkelen.

INNO4COV-19 Open Call
30 april 2021
De INNO4COV-19 Open Call ondersteunt bedrijven bij
de ontwikkeling en commercialisering van innovatieve
oplossingen die COVID-19 aanpakken en die al
gevalideerd zijn in laboratoriumomgevingen (TRL6 of
hoger).

Opleidingen Telewerk
30 april 2021
Doel van deze oproep is het stimuleren van opleidingen
die bijdragen aan duurzaam en werkbaar telewerken in
bedrijven in Vlaanderen. Meer weten?

VLEVA-EVENTS
EU-subsidieprogramma's '21-'27 - een stand van
zaken
Herbekijk deze interessante reeks over de nieuwe EUsubsidieprogramma's.

Europa’s digitale decennium: is Vlaanderen klaar
voor de digitale transitie?
Welke digitale doelstellingen stelt Europa voorop? En
zijn we klaar voor die digitale transitie? Dat ontdek je
tijdens deze webinar.

Wat brengt de nieuwe EU-klimaatadaptatiestrategie?
Bekijk de VLEVA-webinar over de EUklimaatadaptatiestrategie en consulteer het verslag en
de presentaties.
Meer weten?

Het actieplan integratie en inclusie onder de loep
De Europese Commissie stelde het actieplan Integratie
en Inclusie voor. VLEVA en de Vlaamse Overheid
organiseerden een gedachtewisseling over de impact
van het plan.
Herbekijk de webinar.

@VLEVA @JanNoelmans
jan.noelmans@vleva.eu - G. 0496 79 32 16

