Groen licht voor 18 SALKturbo-projecten
SALKturboplan is vanaf vandaag effectief in uitvoering
De SALKturbo-taskforce, verantwoordelijk voor de uitrol van het Limburgse socio-economisch
toekomstplan, heeft vandaag een aantal cruciale beslissingen voor de komende jaren genomen.
Gedeputeerde van Economie en POM-voorzitter Tom Vandeput: “Vooreerst zijn 18 van de 42
projectaanmeldingen, die na de 1ste projectoproep zijn ingediend, door de Task Force erkend als
een SALKturboproject. Deze projecten vertegenwoordigen een investering van meer dan 34
miljoen euro. Deze projecten worden vanaf nu verder begeleid in de projectvoorbereiding en de
financiering. De beschikbare Europese subsidies spelen hierin een belangrijke rol. In de activering
van deze subsidies heeft de Task Force vandaag ook een belangrijke stap gezet door te bepalen
voor welke thema’s die Europese subsidies zullen worden ingezet: innovatie, digitalisering,
energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en een sterkere arbeidsmarkt. Tot slot zijn de KPI’s van
SALKturbo vastgelegd. Op basis van deze KPI’s wordt de impact van SALKturbo gemeten.”

SALKturbo vertrekt van vier prioriteiten en twaalf ambities. Zo moet onze provincie vooral
duurzamer, competitiever, digitaler en inclusiever worden. Gedeputeerde voor Economie en
voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput: “De Limburgse economie is de coronacrisis relatief
goed doorgekomen, maar we hebben een historische achterstand in te halen. Onze provincie hinkt
achterop inzake innovatie, werkzaamheid en deelname van jongeren aan hoger onderwijs. Met
SALKturbo willen we een inhaalbeweging maken en Limburg tegen 2030 in het koppeloton van
Europa krijgen.”

18 SALKturboprojecten zorgen voor hefboom van 34 miljoen euro
De voorbije maanden konden Limburgse organisaties projectvoorstellen indienen. Zo’n indiening
was geenszins vrijblijvend. De indieners moesten eerst partners zoeken en startkapitaal
verzamelen. Voor de gestelde deadline van 1 juni zijn 42 projectaanmeldingen ingediend.
Deze projecten zijn allemaal op basis van een objectief afwegingskader beoordeeld. Voor deze
screening is IDEA Consult aangesteld. Gedeputeerde van Economie Tom Vandeput: “Alle
projectaanmeldingen zijn getoetst op 5 criteria: kwaliteit, impact, haalbaarheid, relevantie en
startfinanciering. Op basis van deze screening zijn 18 projectaanmeldingen vandaag erkend als
SALKturboproject. Ook kregen 17 projecten een oranje label. Dat betekent dat zij een eenmalige
herkansing krijgen. Na herwerking worden die projecten opnieuw voorgelegd aan de taskforce.”
Slechts 7 projecten zijn finaal afgekeurd.

De 18 goedgekeurde projecten zijn als volgt verdeeld over de vier SALKturbo-prioriteiten:
• Competitief: 5
• Duurzaam: 1
• Digitaal: 9
• Inclusief: 3
De goedgekeurde projecten leveren een bijdrage aan één of meerdere 12 SALKturbo-ambities. Nu is
het zaak om de projectaanmeldingen de komende maanden verder inhoudelijk uit te werken in een
sterk projectdossier dat op de Europese, federale, Vlaamse of provinciale tafel kan worden
neergelegd.
Gedeputeerde van economie Tom Vandeput: “SALKturbo sluit perfect aan op de Europese, federale
en Vlaamse relanceplannen. De SALKturboprojecten dragen bij aan het economisch herstel postcorona. Want wat goed is voor Limburg, is goed voor Vlaanderen. Cruciaal is te zorgen dat de
financiering rond geraakt. Voor de financiële haalbaarheid kunnen de projectindieners een beroep
doen op de ondersteuning van de provincie Limburg. Er zijn reeds subsidierapporten per project
gemaakt. Nu komt er op aan op die Europese, federale, Vlaamse of provinciale subsidies binnen te
halen.”
Door de erkenning als Europese transitieregio vloeit de komende 6 jaar 152 miljoen euro naar onze
provincie. De Task Force heeft vandaag bepaald welke projecttypes met die middelen kunnen
worden ondersteund. Gedeputeerde Tom Vandeput: “De Task Force kiest resoluut voor slimme
specialisatie en industriële transitie door investeringen in innovatief en digitaal ondernemerschap.
Duurzaam ondernemerschap wordt ondersteund via projecten in energie-efficiëntie en
hernieuwbare energie. Met ESF-subsidies gaat de Task Force voor de ambitie om elke Limburger
maximale kansen te geven in de nieuwe Limburgse economie.”

Versnellen en versterken
Enkele projecten springen in het oog, omdat ze inspelen op ‘urgente’ maatschappelijke vragen rond
kwalitatieve zorg en duurzame mobiliteit, de toekomst van onze maakbedrijven en de aanpassing
aan klimaatverandering. Gedeputeerde Tom Vandeput: “We willen een versnelling hoger schakelen
rond industrie 4.0 oftewel de transformatie naar wendbare ‘fabrieken van de toekomst’. Tegelijk
realiseren we een centrum voor levenslang leren die de werknemers zal bij- en omscholen die mee
deze transformatie zullen waarmaken. Verder valt ook het project rond een ‘slimme’ stadsdistributie
op, dat door de inzet van data logistieke stromen zou kunnen verbeteren en verduurzamen. Zo
creëren we meer ademruimte voor de binnenstad. Tegelijk zetten we in op precisielandbouw, om de
land- en tuinbouw klimaatrobuust te maken en op termijn onze voedselproductie te vrijwaren. Tot
slot schakelen we een versnelling hoger op het vlak van preventieve gezondheidszorg en zorg op
afstand (e-health).”

De meest spraakmakende projecten,
vandaag goedgekeurd door de Task Force
1. Industrie 4.0 maturiteitsversnelling Limburg – Voka-Kamer van Koophandel Limburg en Sirris
De 4de industriële revolutie, of Industrie 4.0, is geënt op een vergaande digitalisering van de productie en het inzetten van de real-time gegenereerde data om processen bij en aan te sturen. Industrie
4.0 is geen project, met een duidelijk start- en eindpunt, maar een bedrijfsstrategie om een hogere
productiviteit en competitiviteit te realiseren. Voka en Sirris willen zich in dit project focussen op alle
bedrijven die een motor tot economische groei kunnen vormen. De ruime doelgroep bestaat uit

1.630 bedrijven maar met specifieke aandacht voor een 150-tal bedrijven (GO/KMO met meer dan
150 werknemers) die het potentieel hebben om toeleveranciers mee te nemen in hun
innovaties en groei.

2. Regional Control Tower voor stadsdistributie – Smart Cities Vlaanderen, UHasselt en e-llis
Het project ‘Regionale Control Tower voor stadsdistributie’ wil de huidige stadsdistributie
optimaliseren en duurzamer maken. De control tower voor stadsdistributie zal functioneren als een
virtuele cityhub. Vanuit een gedegen analyse van de bestaande stromen zal de control tower de
logistieke afwikkeling optimaliseren, zowel naar duurzaamheid als naar efficiëntie. Daarvoor wordt
een IT platform ontwikkeld dat met toepassing van geavanceerde communicatie, algoritmische
optimalisatie en AI de stromen niet enkel optimaal afhandelt, maar ook het netwerk voortdurend
bijstuurt om nieuwe behoeften op te vangen. De eerste implementatie van de control tower gebeurt
in samenwerking met een aantal lokale of regionale overheden. Na de pilot kan het concept snel
worden opgeschaald.=
3. eXtended Reality Huis (XR-Huis) – Expertisecentrum Digitale Media (EDM), POM Limburg, UCLL,
PXL, Luca School of Arts
Het ‘eXtended Reality Huis (XR-Huis) heeft als doelstelling de innovatie- en concurrentiekracht van
Limburgse bedrijven te verhogen door hen te stimuleren om meer gebruik te maken van XRtechnologieën (VR/AR/MR, serious gaming, wearables en sensoren) in hun bedrijfsvoering. In het XRhuis wordt een democentrum met showcases waar plaats is voor vorming, innovatie & onderzoek.
in het opleidingscentrum bedrijven en studenten onderdompelen in de wereld van XRtechnologieën
4. Digipath – de uitrol van digitale pathologie in Limburg – UHasselt, ZOL, Jessa
Een tekort aan anatoom pathologen en de verwachtte toename aan kankerpatiënten de komende
jaren zorgt ervoor dat de pathologie afdelingen onder druk zullen komen te staan. De uitrol van
digitale pathologie via een centraal Limburgs DigiPath platform moet dit verhinderen. Het hoofddoel
van het DigiPath project is het opzetten van een Limburgs platform voor digitale pathologie wat
- ondersteuning biedt aan alle Limburgse ziekenhuizen (en daarbuiten) voor digitalisatie van
hun cases en daardoor optimalisatie van het zorgproces met zich mee brengt
- de opbouw van subspecialisatie binnen de Limburgse pathologenpool verder ondersteunt
- enorme hoeveelheden data beschikbaar maakt voor wetenschappelijk onderzoek (AI) en een
aantrekkingspool kan vormen voor nieuwe samenwerkingen met de internationale farma en
biotech industrie.
5. Talentenacademie – UHasselt, vzw Provinciale Raad Vincentius Limburg, PXL, UCLL, vzw
Pedagogisch Advies en Training
De Talenten Academie Limburg (TALim) is een initiatief om de onderwijsongelijkheid in bepaalde
gemeenten van Limburg te verkleinen. TALim wil via een mix van activiteiten tieners die in maatschappelijk kwetsbare situaties opgroeien, stimuleren om hun – vaak verborgen – talenten te
ontdekken en te ontwikkelen en wil hen sterken voor de toekomst. Hiertoe brengt TAlim op
zaterdag-voormiddagen tijdens het schooljaar, en dit gedurende drie schooljaren, de jongeren samen
met bevlogen professionals (gastdocenten) en vrijwilligers. Met een rijk en doelgericht aanbod aan
activiteiten uit diverse professionele contexten (technologisch, wetenschappelijk, maatschappelijk,
creatief …) wil TAlim de jongere inzicht geven in zijn capaciteiten en in zijn interessegebieden. Na een
pilot in Genk is het opzet het TALim-initiatief uit te rollen in andere Limburgse gemeenten.

SALKturbo is vanaf vandaag effectief in uitvoering
Met deze goedgekeurde projecten is SALKturbo effectief in uitvoering. Gedeputeerde Tom Vandeput:
“Nu schakelen we nog een versnelling hoger. De projecten met een sluitende financiering kunnen
reeds van start gaan. Voor de projecten die rekenen op Europese, federale, Vlaamse of provinciale
subsidies, gaat het SALKturboteam van de directie Ondernemen, POM Limburg en IDEA Consult aan
de slag om samen met de indieners een sterk subsidiedossier op te maken. Deze dossiers kunnen
vanaf 1 januari 2022 worden ingediend op het Europees budget van 152 miljoen euro.”
De Task Force heeft vandaag een 2de oproep voor projectaanmeldingen gelanceerd. Gedeputeerde
Tom Vandeput: “Om de SALKturbo-ambitie waar te maken, rekenen we op de Limburgse
stakeholders om nog meer projectaanmeldingen in te dienen. Dit kan tot uiterlijk 30 oktober. Ook de
projectaanmeldingen met een oranje label kunnen dan een herwerkt projectvoorstel indienen. In de
eerste helft van december zal de Task Force dan een volgende serie van SALKturboprojecten
goedkeuren.”
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