
PROJECTOPROEP 2022 – INTERNATIONALE KLIMAATFINANCIERING

€15,88 MILJOEN

€

Om ontwikkelingslanden te steunen in de strijd tegen klimaatverandering, lanceerde de Vlaamse 
overheid het G-STIC Klimaatactieprogramma in 2021. Met de financiële steun voor adaptatie- en/of 
mitigatieprojecten, draagt het G-STIC Klimaatactieprogramma bij tot de implementatie van het 
klimaatbeleid en -actieplannen in ontwikkelingslanden.

In 2022 voorziet de Vlaamse Regering €15,88 miljoen subsidies voor de tweede projectoproep van 
het G-STIC Klimaatactieprogramma. Deze subsidies zijn bedoeld voor demonstratie-, disseminatie-, 
en capaciteitsopbouwprojecten die door Vlaamse ondernemingen geïmplementeerd worden in 
ontwikkelingslanden. 
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€15,88 MILJOEN SUBSIDIES VOOR DE UITROL VAN IMPACTVOLLE 
KLIMAATOPLOSSINGEN IN ONTWIKKELINGSLANDEN



FOCUS OP 7 SECTOREN MET EEN GROTE IMPACT OP KLIMAATVERANDERING

Projecten moeten zich toespitsen op gebieden waar klimaatgerelateerde oplossingen naar verwachting een 
maximale impact zullen hebben, bij voorkeur in één of meerdere van onderstaande sectoren.
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TIJDLIJN PROJECTOPROEP 2022

Aanvragen voor financiële steun voor projecten kunnen vanaf 1 juli 2022 ingediend worden en moeten uiterlijk op 9 
september 2022 om 13:00 uur (CEST) ontvangen zijn. Alle projectvoorstellen moeten echter uiterlijk op 26 augustus 
2022 om 13:00 uur (CEST) geregistreerd zijn. Na registratie, kan je jouw projectvoorstel verder uitwerken voor de 
deadline van 9 september 2022. 

PROJECTDOELSTELLINGEN

Om in aanmerking te komen voor financiële steun in het G-STIC Klimaatactieprogramma, moeten projecten 
rechtstreeks en expliciet gericht zijn op het ondersteunen van adaptatie- en/of mitigatieacties in ontwikkelingslanden.

ADAPTATIEPROJECTEN MITIGATIEPROJECTEN

Projecten die tot doel hebben om de 
kwetsbaarheid van menselijke of natuurlijke 
systemen voor zowel bestaande als verwachte 
gevolgen van klimaatverandering te verminderen 
door de weerbaarheid ervan te behouden of 
versterken via een groter aanpassingsvermogen 
aan schokken en variabiliteit, betere opvang 
van de door klimaatverandering veroorzaakte 
spanningen en/of beperking van blootstelling 
eraan.

Projecten die bijdragen aan stabilisatie van 
broeikasgasconcentraties in de atmosfeer tot 
een niveau waardoor gevaarlijke antropogene 
interferentie met het klimaatsysteem wordt 
vermeden door inspanningen te bevorderen om 
broeikasgassen te verminderen, te vermijden of 
de opslag ervan te verbeteren.



PROJECTTYPES

DISSEMINATIE- EN/OF 
CAPACITEITSOPBOUWPROJECT

DEMONSTRATIEPROJECT

TOEGELATEN ACTIVITEITEN • Ondersteuning bij de opmaak 
van beleidsnota’s, roadmaps 
en actieplannen gericht 
op de uitrol van specifieke 
klimaatoplossingen

• Verspreiding van resultaten van 
onderzoek of beleid

• Capaciteitsopbouwtrajecten 
gericht op de ontwikkeling van 
competenties en vaardigheden 
m.b.t. opmaak en/of uitrol 
bij specifieke doelgroepen 
(onderwijs, training, coaching, 
netwerking, …) 

• Onderzoek rond specifieke 
uitdagingen aangaande de uitrol en 
opschaling van klimaatoplossingen 
(SWOT analyse, techno-economische 
haalbaarheid, niet-technologische 
barrières, …)

• Demonstratie van marktklare 
innovatieve klimaatoplossingen, 
-instrumenten, -plannen en 
-strategieën in een representatieve 
context

MAXIMALE SUBSIDIE €250,000 €2,500,000

SUBSIDIEPERCENTAGE Max. 85% Max. 40% + max. 10% voor een 
middelgrote onderneming + max. 20% 
voor een kleine onderneming

TOEGELATEN KOSTEN • Investeringskosten
• Werkingskosten
• Personeelskosten: max. 50% 

van het totale projectbudget
• Administratiekosten: max. 10% 

van het totale projectbudget

• Investeringskosten
• Werkingskosten
• Personeelskosten: max. 30% van het 

totale projectbudget
• Administratiekosten: max. 10% van 

het totale projectbudget

TOEGELATEN AANVRAGERS • Ondernemingen met voldoende 
activiteit en aanwezigheid 
in Vlaanderen (studie- en 
adviesbureaus, ngo’s, 
vzw’s, kennisinstellingen, 
universiteiten, hogescholen, ...)

• Onderneming met voldoende 
economische activiteit en 
aanwezigheid in Vlaanderen 

• De Vlaamse onderneming moet 
deel uitmaken van een consortium 
bestaande uit:

• minstens twee ondernemingen, 
waarvan één KMO, en waarbij 
geen van de ondernemingen meer 
dan 70% van de in aanmerking 
komende kosten voor haar 
rekening neemt

• de onderneming en één of 
meer kennisinstellingen, die 
ten minste 10% van de in 
aanmerking komende kosten 
dragen en het recht hebben hun 
eigen onderzoeksresultaten te 
publiceren

TOEGELATEN PARTNERS • Ondernemingen, 
kennisinstellingen, ngo’s, vzw’s

• Overheden (op alle niveaus) 
in het land waarop het project 
betrekking heeft

• Zie hierboven (consortium)
• Ondernemingen, kennisinstellingen, 

ngo’s, vzw’s
• Overheden (op alle niveau’s) in het 

land waarop het project betrekking 
heeft



VRAGEN? 
Stuur een e-mail naar cap@gstic.org

PARTNERS

WWW.GSTIC.ORG/KLIMAATACTIEPROGRAMMA
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