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Het belang van Europa
voor de Limburgse
welvaart
Dankzij Europa heeft onze provincie
een grote sprong voorwaarts gemaakt.
Sinds 1987 investeerde de Europese
Unie meer dan 800 miljoen euro in
Limburg.
Lees meer

Vernieuwing Dienst Europa
In de afgelopen periode kwamen er
heel wat nieuwe gezichten bij op de
dienst Europa van de provincie
Limburg. We stellen onze EU-adviseurs
graag aan u voor.
Lees meer

Limburg, Europeser dan je
denkt!
Sinds 1987 werken de Europese
subsidies als een echte economische
hefboom voor Limburg. Met een
boodschap van enkele prominente
Limburgers zette de provincie Limburg
Europa in de spotlights op haar
feestdag.
Lees meer

EU Actieplan zero pollution
De Commissie stelde haar actieplan
zero pollution voor op 12 mei. Hiermee
effent ze het pad voor de overgang
naar een situatie van nulvervuiling van
lucht, bodem en water tegen 2050.
Lees meer

Update Europese industriestrategie gelanceerd
In maart 2020 lanceerde de Europese
Commissie een Europese industrie
strategie. De corona pandemie zorgde
ervoor dat die strategie al snel toe was
aan een update.
Lees meer

Europees Parlement keurt
vrijwilligersprogramma
“European Solidarity
Corps” goed
Het is voor het eerst dat een
programma voor vrijwilligers een eigen
budget krijgt (1 miljard euro). Iedereen
tussen 18 en 30 jaar kan zich
aanmelden als vrijwilliger voor twee tot
twaalf maanden in elke Europese
lidstaat.
Lees verder

MEER EU-NIEUWS

Calls
CrossRoads2 Sustainable
Energy (Call 4)
30 juni 2021
Innovatieprojecten bij kmo's rond
duurzame energie, energieefficiëntie en hernieuwbare energie
die een rechtstreekse impact
hebben op de CO2-reductie in de
grensregio.
Lees meer

REACT-EU: Crisisherstel
in de context van COVID19
9 juli 2021
REACT-EU is het herstelinstrument
binnen het Europese cohesiebeleid
in de nasleep van de coronacrisis.
Het financiert acties die op korte
termijn moeten worden
gerealiseerd. EFRO Vlaanderen
lanceerde vorige week 4 oproepen.
Circulaire economie
Groene transitie
Digitale transitie
Innovatieve transitie

Begeleidingstrajecten
menselijk kapitaal
20 augustus 2021
De oproep richt zich op
begeleidingstrajecten in bedrijven
bij digitale transformatieprocessen,
waarin ook diverse aspecten op het
vlak van menselijk kapitaal worden
meegenomen.
Lees meer

Omgevingskwaliteit en
vitaliteit op het
platteland (OKW) en
‘Platteland plus’ (P+)
30 juni 2021

Het provinciaal managementcomité
(PMC) van de provincie Limburg
lanceerde op 6 mei 2021 een
nieuwe projectoproep.
Lees meer

VLEVA-events
Webinar: De Europese
Renovatiegolf - Welke
impact voor Limburg?
01 juni 2021 13:00 – 14:15
De Europese Commissie wil met
de Renovation Wave het aantal
renovaties tegen 2030 verdubbelen.
Welke kansen en uitdagingen biedt
deze strategie? Op die vraag
trachten we een antwoord te bieden
in deze webinar die er komt op
voorstel van gedeputeerde van
Economie en Europa, Tom
Vandeput. Een gezamenlijk event
van de provincie en VLEVA,
Confederatie Bouw Limburg,
Hogeschool PXL en UHasselt.
Schrijf je snel in.

Webinar: Kansen voor
toerisme en erfgoed in
de nieuwe Europese
programmaperiode
03 juni 2021 13:00 – 14:15
Deze webinar komt er op voorstel
van gedeputeerden Tom Vandeput
en Igor Philtjens. Een gezamenlijk

event van de provincie Limburg,
VLEVA, Toerisme Limburg en het
PCCE.
Schrijf je snel in.

Webinar:
GebEUrtenissen Keynote Lecture: "Het
Biden-tijdperk: welke
impact voor de Europese
en Limburgse
economie?"
Op uitnodiging van gedeputeerde
Tom Vandeput boog de professor
zich over de impact van het Bidenpresidentschap op de Limburgse en
Europese economie. POM-voorzitter
Noël slangen ging daarna in
interactie met de
professor. Herbekijk hier de
webinar en lees de samenvatting.

Webinar: EUfinancieringskansen voor
de culturele, creatieve
en audiovisuele sectoren
De nieuwe Europese programma’s
2021-2027 bieden heel wat
opportuniteiten voor organisaties,
bedrijven, lokale overheden en
andere instellingen – ook binnen de
culturele, creatieve en audiovisuele
sectoren.
Herbekijk de webinar hier.

BEKIJK ALLE VLEVA EVENTS

