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WAAROM DEZE TOOLBOX? 

Wereldwijd wordt de rol en waarde van een sterke culturele en creatieve sector in de maatschappij steeds breder 
erkend. Deze evolutie vindt in vele landen en regio’s weerspiegeling in het beleid – ook in de Europese Unie. Zo 
verwijzen recente Europese strategische beleidsdocumenten expliciet naar de rol van de culturele en creatieve 
sector (CCS) in de maatschappij1. In 2010 publiceerde de Europese Commissie zijn eerste groenboek over de CCS: 
“Unlocking the potential of cultural and creative industries”, vanuit een geloof dat een sterke culturele en creatieve 
sector in Europa op diverse manieren kan bijdragen tot sociaal-maatschappelijke en economische ontwikkeling. 

In november 2013 gaf het Europees Parlement groen licht voor de nieuwe meerjarenbegroting 2014-2020, met 
een totaal bedrag van 960 miljard euro. Deze nieuwe begroting omvat een beleidsinstrumentarium dat niet enkel 
vanuit cultureel oogpunt mogelijkheden voor culturele en creatieve actoren biedt om zich te versterken. Ook tal 
van Europese horizontale beleidsmaatregelen (zoals bvb COSME om ondernemerschap in kmo’s te ondersteunen 
of innovatie te stimuleren) bevatten mogelijkheden ter ondersteuning van culturele en creatieve actoren.  

Tot op heden zijn deze Europese instrumenten echter weinig bekend binnen de culturele en creatieve sector in 
Vlaanderen en worden ze nauwelijks benut (met uitzondering van Creative Europe).  

Met de toolbox trachten we alvast een eerste stap te zetten om hierin verandering te brengen, door informatie over 
de meest relevante EU-instrumenten te bundelen in één overzicht.  

Is de toolbox een exhaustief document dat alle details rond EU-financiering bevat? Zeker niet. Met de toolbox 
beogen we om iedereen die actief is in de culturele en creatieve sector in Vlaanderen een helikopteroverzicht te 
geven van de belangrijkste (financierings)instrumenten die er op Europees niveau beschikbaar zijn om hun 
activiteiten verder uit te bouwen. En te prikkelen tot het verder exploreren van deze instrumenten, waarbij de 
toolbox doorverwijst naar relevante websites en ondersteunende instanties.  

 

VOOR WIE IS DE TOOLBOX BESTEMD?  

De toolbox richt zich tot iedereen die professioneel actief is in de culturele en creatieve sector in Vlaanderen. In 
eerste instantie de personen en (private en publieke) organisaties die direct betrokken zijn bij de creatie, productie, 
presentatie of verspreiding van artistiek en creatief werk.  

Maar ook voor de vele instanties die culturele en creatieve actoren ondersteunen in hun activiteiten 
(onderwijsinstellingen, netwerkorganisaties, lokale overheden) biedt het EU-financieringsinstrumentarium 
mogelijkheden. Voor hen wil de toolbox eveneens een informatie- en inspiratiebron zijn om nieuwe activiteiten 
mogelijk te maken, nieuwe (internationale) netwerken te ontdekken, ... 

 

                                                   

1 e.g. Europe 2020 strategie (COM(2010)2020), Innovation Union (COM(2010)546 final), een Digitale Agenda voor Europa 
(COM(2010)245) 
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WAT BEVAT DE TOOLBOX (EN WAT NIET)?  

De toolbox geeft een overzicht van de belangrijkste Europese subsidieprogramma’s, die rechtstreeks (co-
)financiering voorzien voor projecten. In de toolbox zijn specifiek volgende programma’s opgenomen2: 

� Creative Europe 
� European Year of Cultural Heritage  
� Erasmus+ 
� Europe for Citizens 
� Horizon 2020 (inclusief het kmo-instrument) 
� Erasmus for Young Entrepreneurs (EYE) 
� Development Cooperation Instrument  
� Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Vlaanderen en Brussel 
� INTERREG A 
� Europees Sociaal Fonds (ESF) Vlaanderen 
� Vlaams Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) 
 

Andere ondersteuningsinstrumenten dan de klassieke directe subsidieprogramma’s (zoals bijvoorbeeld het 
verschaffen van goedkope leningen) zijn niet in de toolbox opgenomen. Een beperkt aantal relevante alternatieve 
ondersteuningsinstrumenten staan meer summier vermeld aan het einde van de toolbox:  

� CCS Guarantee Facility (Garantiefaciliteit voor de Culturele en Creatieve Sectoren) 
� EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) 
� COSME (Programma voor het concurrentievermogen van ondernemeningen en kmo’s) 
� Enterprise Europe Network (EEN) 
 

We hebben een (subjectieve) keuze gemaakt over de inhoud van de toolbox vanuit een ‘grootste gemene deler’ 
perspectief op de culturele en creatieve sector in Vlaanderen. Maar de culturele en creatieve sector is enorm divers 
en rijk aan actoren die met zeer uiteenlopende activiteiten, thema’s en disciplines bezig zijn. In deze toolbox zal u 
bijvoorbeeld geen informatie terugvinden over de subsidieprogramma’s die nieuwe ontwikkelingen in milieu 
ondersteunen (LIFE). Maar bent u nu net daarrond zeer actief bezig? Dan kan dit programma voor u wel relevant 
zijn. Laat de toolbox dus geen eindpunt zijn, maar een beginpunt om de mogelijkheden van EU-financiering verder 
te exploreren. 

Wil je graag weten welke andere EU-subsidieprogramma’s nog bestaan naast deze die opgenomen zijn in de 
toolbox? Raadpleeg zeker de subsidiewijzer van vleva (Vlaams-Europees verbindingsagentschap): 
https://www.vleva.eu/nl/eu-subsidies  

HOE DE TOOLBOX GEBRUIKEN?  

De toolbox bestaat uit vier onderdelen:  

1. Altijd al afgevraagd wat Europese regionale structuurfondsen zijn? Of waar ‘Europa 2020’ voor staat? Begin 
dan zeker bij het eerste deel van deze toolbox: Het EU-financieringsinstrumentarium. Dit deel bevat meer 
algemene informatie over het nieuwe EU-financieringsinstrumentarium en het beheer ervan. Dit deel is bedoeld 
voor iedereen die graag op een beknopte wijze wat meer achtergrond wil bij hoe en door wie het geld in de 

                                                   

2 Voor enkele van deze programma’s lag op het moment van publicatie van de toolbox nog niet vast hoe het voorziene budget 
zou besteed worden. In de toolbox wordt dit duidelijk aangegeven en doorverwezen naar de relevante websites en instanties 
voor verdere informatie.  
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verschillende EU-programma’s wordt beheerd. Geen tijd of interesse om dit (nu) door te lezen? Geen probleem, 
de toolbox kan ook verder gebruikt worden zonder deze informatie.  

2. In het deel “Welke EU-instrumenten zijn relevant voor jouw praktijk?” ga je vanuit je eigen praktijk 
aan de slag om te bepalen welke EU-programma’s mogelijk interessant zijn voor jouw activiteiten. Hierbij 
gebruik je twee soorten ‘filters’: 

� Je organisatievorm: op welke EU-programma’s kan je beroep doen gegeven je organisatievorm?  

� Je prioriteiten: aan welke prioriteit(en) wil je werken binnen je praktijk, waarvoor beroep kan gedaan 
worden op EU-middelen? 

 

Op basis van deze filtering selecteer je welke programma’s je vervolgens verder wil verkennen in het derde 
deel.  

3. In het derde deel (Europese subsidieprogramma’s en Europese alternatieve 
ondersteuningsinstrumenten) is per subsidieprogramma een programmafiche opgenomen, met een 
beknopte toelichting van het programma aan de hand van een aantal vaste rubrieken. 

4. Het vierde deel (“Nog enkele laatste tips”) ten slotte bevat nog enkele aandachtspunten en nuttige tips 
wanneer je overweegt om de mogelijkheden van EU-financiering verder te exploreren na het raadplegen van 
deze toolbox.  
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HET EU-FINANCIERINGSINSTRUMENTARIUM 

Op 1 januari 2014 trad een nieuwe zevenjarige programmaperiode voor de Europese Unie in werking (2014-2020), 
met een totaal bestedingsbudget van 960 miljard euro. Een aanzienlijk deel van dit budget is bestemd voor 
subsidieregelingen. Deze zijn bedoeld om de Europese doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de 
verschillende beleidsdomeinen. 

In deze programmaperiode wordt een sterke focus gelegd op het ondersteunen van duurzame groei, jobcreatie en 
versterking van het concurrentievermogen (o.a. door het stimuleren van innovatie - in brede zin - en 
ondernemerschap). Deze focus vloeit voort uit de Europa 2020 strategie “Slimme, inclusieve en duurzame groei”, 
die de belangrijkste leidraad vormt voor de financieringsprioriteiten in de huidige programmaperiode.  

In vergelijking met de vorige programmaperiode (2007-2013), is in deze programmaperiode sterk gesnoeid in het 
aantal programma’s. Diverse nieuwe programma’s zijn bundelingen van oude programma’s. Zo is bijvoorbeeld 
Creative Europe een bundeling van het oude Culture Programme en MEDIA Programme. Ook Erasmus+ en Horizon 
2020 zijn voorbeelden van nieuwe programma’s die verschillende oude programma’s bundelen. 

In deze programmaperiode bestaat de belangrijkste vorm van ondersteuning nog steeds uit het verlenen van 
projectsubsidies. Maar er is een duidelijke trend om ook in te zetten op andere financiële instrumenten naast louter 
subsidies om beleidsprioriteiten te ondersteunen: leningen, waarborgfondsen, toegang tot risicokapitaal 
vergemakkelijken,... In deze toolbox ligt de focus in eerste instantie op het in kaart brengen van de 
subsidiemogelijkheden. Voor een selectie van alternatieve ondersteuningsinstrumenten bevat de toolbox aparte 
beknopte informatiefiches (zie ‘Europese alternatieve ondersteuningsinstrumenten’).  

Beheer van programma’s 

Europese financiële ondersteuning voor het realiseren van Europa 2020, verloopt voornamelijk via specifieke 
subsidieprogramma’s (EFRO, Horizon 2020, Creative Europe,...). De Europese Unie kent ongeveer 70 
subsidieregelingen, en dit in zeer uiteenlopende domeinen zoals onderzoek en ontwikkeling, landbouwbeleid, 
handel, onderwijs, cultuur, regionale ontwikkeling, etc. Deze subsidieregelingen worden gebundeld in 
subsidieprogramma’s (zoals bijvoorbeeld Creative Europe). Elk subsidieprogramma focust op specifieke 
beleidsprioriteiten en heeft een eigen budgetlijn.  

De meeste programma’s worden centraal bij de Europese Commissie zelf beheerd. Aanvragen voor subsidies 
worden rechtstreeks ingediend bij het bevoegde Directoraat-Generaal (DG) of Agentschap. Er is geen a priori 
verdeling van het EU-programmabudget per lidstaat/regio. Welk DG of Agentschap bevoegd is voor welk 
programma hangt af van de beleidsprioriteit waarop het programma inzet. Zo wordt Creative Europe beheerd door 
het uitvoerend Agentschap voor onderwijs, audiovisuele middelen en cultuur (EACEA) onder voogdij van het DG 
Onderwijs & Cultuur (DG EAC). Horizon 2020, dat onderzoek en innovatie ondersteunt, wordt dan weer beheerd 
door verschillende DG’s waaronder DG Onderzoek en Innovatie (DG RTD) en DG GROW (Interne markt, industrie, 
ondernemerschap en KMOs), omwille van zijn transversale karakter.  

Voor sommige subsidieprogramma’s – met name de structuurfondsen - gebeurt het beheer decentraal i.e. door de 
lidstaten/regio’s zelf. Het totale EU-programmabudget wordt vooraf opgedeeld per lidstaat/regio. Dit budget wordt 
vervolgens volledig beheerd door de lidstaat of regio in kwestie. Dat betekent dat deze laatste de programma-
inhoud bepaalt (weliswaar binnen een bepaald opgelegd algemeen kader door de Europese Commissie), 
projectoproepen uitschrijft en alles coördineert. Binnen de structuurfondsen worden volgende programma’s 
decentraal beheerd: 

� Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 

� Europese Sociaal Fonds (ESF) 

� INTERREG 

� Vlaams Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) 

� Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EMVF) 



 
 

 

WELKE EU-INSTRUMENTEN ZIJN RELEVANT VOOR JOUW PRAKTIJK?  

 

Op welke EU-programma’s kan je beroep doen? 

Niet elk subsidieprogramma staat open voor iedereen. Aan alle EU-programma’s zijn criteria verbonden. Eén van deze criteria is het type organisatie/praktijk waarbinnen je werkt.  

Vind in onderstaande tabel op welke EU-programma’s jij/jouw organisatie beroep kan doen.  

Organisatievorm Programma 

Individu / natuurlijk persoon Horizon 2020 (voor onderzoekers) 
Kmo instrument (onder ‘Horizon 2020’) 
Erasmus for young entrepreneurs (EYE) (voor individuen met ondernemingsplannen) 
EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI)* 

Not-for-profit private organisatie Creative Europe 

Europees JAAR VOOR CULTUREEL ERFGOED 2018  

Wat? 

Op 17 mei 2017 hebben het Europees Parlement en de Raad van Europa besloten (Besluit (EU) 2017/864) om in 
2018 een Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed te organiseren. Het doel van het Jaar is om het gevoel van 
verbondenheid met het Europees project te versterken in Europa, door burgers en met name jongeren te 
betrekken bij evenementen en projecten die het gemeenschappelijke Europese erfgoed en de waarden ervan in 
de samenleving naar voren zullen brengen. Het jaar heeft als doel om het belang van cultureel erfgoed voor 
Europa te onderlijnen, de belangrijke bijdrage van erfgoed in interculturele dialoog, sociale cohesie en 
economische groei te tonen en Europese excellentie in de sector te bevorderen. 
Tegelijkertijd wil het Europees Jaar de aandacht vestigen op de uitdagingen waarmee de culturele erfgoedsector 
en cultureel erfgoed in zijn algemeenheid wordt geconfronteerd, zoals de impact van digitalisering, milieu en 
fysieke druk op erfgoedsites of illegale handel in cultuurgoederen. 
Om deze doelstellingen te bereiken, voorziet het programma ondersteuning rond volgende pijlers:  

� mensen aanmoedigen om het rijke en gevarieerde culturele erfgoed van Europa te verkennen; 
� bijdragen tot een betere waardering en bescherming van de unieke waarde van cultureel erfgoed; 
� aanzetten tot reflectie over de plaats die cultureel erfgoed in ons leven inneemt. 



 
 

 

Totale budget 2018 
Voor het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed werd een budget van 5 miljoen EUR uitgetrokken. Het jaar 
profiteerde van bestaande activiteiten die zijn gewijd aan cultureel erfgoed onder Creatief Europa en andere EU-
programma's. 

Projectindiening via periodieke projectoproepen 

Het Europees Jaar van Culturele erfgoed werkte met periodieke projectoproepen (Calls for Proposal), zowel 
binnen het specifieke Europees Jaar-budget 2018 als binnen bestaande oproepen zoals Creative Europe, H2020, 
COSME etc…, die in 2018 eveneens extra aandacht besteedden aan het belang van cultureel erfgoed. 

Meest relevante calls voor CCS organisaties: Resultaten 

De call is afgesloten, er kunnen geen aanvragen worden ingediend. We raden iedereen met interesse in EYCH aan 
om alle initiatieven te bekijken op https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-heritage-2018_en  (“What’s 
New?”)  
De goedgekeurde projecten, kunnen hier geraadpleegd worden: https://eacea.ec.europa.eu/creative-
europe/selection-results/support-for-cooperation-projects-related-european-year-cultural-heritage-2018-eacea-
call-352017_en.  

Aandacht voor erfgoed  

Een overzicht van subsidiemogelijkheden voor erfgoedgerelateerde projecten binnen andere EU-programma’s werd 
gebundeld in een overzichtelijke publicatie: http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/2014-heritage-
mapping_en.pdf. In het Europe for Citizens programma krijgt de aandacht voor erfgoed voortzetting onder 
onderdeel 1: Europees Herdenken (https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en)  
 
 

ERASMUS+ 
Europe for Citizens 
Horizon 2020 
Kmo instrument (onder ‘Horizon 2020’) 
Erasmus for young entrepreneurs (EYE) 
Development Cooperation Instrument 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) - Vlaanderen 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) - Brussel 



 
 

 

INTERREG 
Europees Sociaal Fonds (ESF) - Vlaanderen 
Vlaams Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) 
CCS Guarantee facility * 
EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI)* 
COSME (Programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en kmo’s)* 
Enterprise Europe Network (EEN)* 

Private profit organisatie Creative Europe 
Horizon 2020 
Kmo instrument (onder ‘Horizon 2020’) 
Erasmus for young entrepreneurs (EYE) 
Development Cooperation Instrument 
INTERREG 
Europees Sociaal Fonds (ESF) – Vlaanderen 
CCS Guarantee facility* 
EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI)* 
COSME (Programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en kmo’s) * 
Enterprise Europe Network (EEN)* 

(Semi)publieke organisatie Creative Europe 

Europees JAAR VOOR CULTUREEL ERFGOED 2018  

Wat? 

Op 17 mei 2017 hebben het Europees Parlement en de Raad van Europa besloten (Besluit (EU) 2017/864) om in 
2018 een Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed te organiseren. Het doel van het Jaar is om het gevoel van 
verbondenheid met het Europees project te versterken in Europa, door burgers en met name jongeren te 
betrekken bij evenementen en projecten die het gemeenschappelijke Europese erfgoed en de waarden ervan in 
de samenleving naar voren zullen brengen. Het jaar heeft als doel om het belang van cultureel erfgoed voor 
Europa te onderlijnen, de belangrijke bijdrage van erfgoed in interculturele dialoog, sociale cohesie en 
economische groei te tonen en Europese excellentie in de sector te bevorderen. 
Tegelijkertijd wil het Europees Jaar de aandacht vestigen op de uitdagingen waarmee de culturele erfgoedsector 
en cultureel erfgoed in zijn algemeenheid wordt geconfronteerd, zoals de impact van digitalisering, milieu en 
fysieke druk op erfgoedsites of illegale handel in cultuurgoederen. 
Om deze doelstellingen te bereiken, voorziet het programma ondersteuning rond volgende pijlers:  



 
 

 

� mensen aanmoedigen om het rijke en gevarieerde culturele erfgoed van Europa te verkennen; 
� bijdragen tot een betere waardering en bescherming van de unieke waarde van cultureel erfgoed; 
� aanzetten tot reflectie over de plaats die cultureel erfgoed in ons leven inneemt. 

Totale budget 2018 
Voor het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed werd een budget van 5 miljoen EUR uitgetrokken. Het jaar 
profiteerde van bestaande activiteiten die zijn gewijd aan cultureel erfgoed onder Creatief Europa en andere EU-
programma's. 

Projectindiening via periodieke projectoproepen 

Het Europees Jaar van Culturele erfgoed werkte met periodieke projectoproepen (Calls for Proposal), zowel 
binnen het specifieke Europees Jaar-budget 2018 als binnen bestaande oproepen zoals Creative Europe, H2020, 
COSME etc…, die in 2018 eveneens extra aandacht besteedden aan het belang van cultureel erfgoed. 

Meest relevante calls voor CCS organisaties: Resultaten 

De call is afgesloten, er kunnen geen aanvragen worden ingediend. We raden iedereen met interesse in EYCH aan 
om alle initiatieven te bekijken op https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-heritage-2018_en  (“What’s 
New?”)  
De goedgekeurde projecten, kunnen hier geraadpleegd worden: https://eacea.ec.europa.eu/creative-
europe/selection-results/support-for-cooperation-projects-related-european-year-cultural-heritage-2018-eacea-
call-352017_en.  

Aandacht voor erfgoed  

Een overzicht van subsidiemogelijkheden voor erfgoedgerelateerde projecten binnen andere EU-programma’s werd 
gebundeld in een overzichtelijke publicatie: http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/2014-heritage-
mapping_en.pdf. In het Europe for Citizens programma krijgt de aandacht voor erfgoed voortzetting onder 
onderdeel 1: Europees Herdenken (https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en)  
 
 

ERASMUS+ 
Europe for Citizens 
Horizon 2020 
Development Cooperation Instrument 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) - Vlaanderen 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) - Brussel 



 
 

 

INTERREG 
Europees Sociaal Fonds (ESF) - Vlaanderen 
Vlaams Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) 
Enterprise Europe Network (EEN)* 

* : instrumenten die geen directe subsidies verlenen, maar indirecte ondersteuning3 

Voor welke prioriteiten wil je beroep doen op EU-financiering?  

Je professionele activiteiten uitbouwen en versterken is een continu proces. In dit proces kunnen verschillende noden, opportuniteiten en prioriteiten elkaar afwisselen over de 
tijd. Een internationale uitwisseling kan je artistiek-creatief versterken, maar ook toegang geven tot nieuwe markten en nieuwe partners. Ben je met andere organisaties bezig 
met onderzoek rond en de ontwikkeling van nieuwe zaken?  

EU-instrumenten kunnen je financiële ondersteuning bieden voor verschillende van je activiteiten. Elk EU-subsidieprogramma heeft eigen vooropgestelde prioriteiten die het wil 
realiseren door het financieren van projecten. Het is dus belangrijk om juist dit EU-programma te vinden waar je eigen prioriteiten het best matchen met de prioriteiten van het 
programma.  

In onderstaande tabel geven we een overzicht van de (beleids)prioriteiten waar uw organisatie mogelijk wil rond werken én waarvoor de Europese Unie ook expliciet middelen 
voorziet. We merken op dat we bij het toewijzen van de verschillende EU-subsidieprogramma’s en –instrumenten aan prioriteiten, gefocust hebben op de primaire doelstellingen 
van elk van de programma’s (zoals beschreven in elk van de programma-fiches in deze toolbox, onder de rubriek ‘wat?’). Indirecte doelstellingen of achterliggende brede 
strategische doelstellingen (zoals de Europa 2020-doelstellingen) werden in onderstaande indeling niet meegenomen.  

Toets in onderstaande tabel jouw prioriteiten af aan deze van de verschillende programma’s en selecteer zo welke voor jou relevant kunnen zijn.  

(Beleids)prioriteit Hieraan gerelateerde EU-subsidies en acties 
1. Verhogen van het internationalisatiepotentieel 

Promotie van internationale mobiliteit Creative Europe 

Europees JAAR VOOR CULTUREEL ERFGOED 2018  

                                                   

3 We merken op dat binnen het COSME-budget wel een gedeelte voorzien is voor het toekennen van directe subsidies, maar dit gedeelte wordt beheerd onder Horizon 2020. Zie ook beide 
programma-fiches. 



 
 

 

Wat? 

Op 17 mei 2017 hebben het Europees Parlement en de Raad van Europa besloten (Besluit (EU) 
2017/864) om in 2018 een Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed te organiseren. Het doel van het 
Jaar is om het gevoel van verbondenheid met het Europees project te versterken in Europa, door 
burgers en met name jongeren te betrekken bij evenementen en projecten die het 
gemeenschappelijke Europese erfgoed en de waarden ervan in de samenleving naar voren zullen 
brengen. Het jaar heeft als doel om het belang van cultureel erfgoed voor Europa te onderlijnen, de 
belangrijke bijdrage van erfgoed in interculturele dialoog, sociale cohesie en economische groei te 
tonen en Europese excellentie in de sector te bevorderen. 
Tegelijkertijd wil het Europees Jaar de aandacht vestigen op de uitdagingen waarmee de culturele 
erfgoedsector en cultureel erfgoed in zijn algemeenheid wordt geconfronteerd, zoals de impact van 
digitalisering, milieu en fysieke druk op erfgoedsites of illegale handel in cultuurgoederen. 
Om deze doelstellingen te bereiken, voorziet het programma ondersteuning rond volgende pijlers:  

� mensen aanmoedigen om het rijke en gevarieerde culturele erfgoed van Europa te 
verkennen; 

� bijdragen tot een betere waardering en bescherming van de unieke waarde van cultureel 
erfgoed; 

� aanzetten tot reflectie over de plaats die cultureel erfgoed in ons leven inneemt. 
Totale budget 2018 
Voor het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed werd een budget van 5 miljoen EUR uitgetrokken. 
Het jaar profiteerde van bestaande activiteiten die zijn gewijd aan cultureel erfgoed onder Creatief 
Europa en andere EU-programma's. 

Projectindiening via periodieke projectoproepen 

Het Europees Jaar van Culturele erfgoed werkte met periodieke projectoproepen (Calls for 
Proposal), zowel binnen het specifieke Europees Jaar-budget 2018 als binnen bestaande oproepen 
zoals Creative Europe, H2020, COSME etc…, die in 2018 eveneens extra aandacht besteedden aan het 
belang van cultureel erfgoed. 

Meest relevante calls voor CCS organisaties: Resultaten 

De call is afgesloten, er kunnen geen aanvragen worden ingediend. We raden iedereen met interesse 
in EYCH aan om alle initiatieven te bekijken op https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-
heritage-2018_en  (“What’s New?”)  
De goedgekeurde projecten, kunnen hier geraadpleegd worden: https://eacea.ec.europa.eu/creative-
europe/selection-results/support-for-cooperation-projects-related-european-year-cultural-heritage-
2018-eacea-call-352017_en.  



 
 

 

Aandacht voor erfgoed  

Een overzicht van subsidiemogelijkheden voor erfgoedgerelateerde projecten binnen andere EU-
programma’s werd gebundeld in een overzichtelijke publicatie: 
http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/2014-heritage-mapping_en.pdf. In het Europe 
for Citizens programma krijgt de aandacht voor erfgoed voortzetting onder onderdeel 1: Europees 
Herdenken (https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en)  
 
 

ERASMUS+ 
Erasmus for young entrepreneurs (EYE) 

Ondersteunen van internationale promotie Creative Europe 
Europe for Citizens 

Verbeteren van toegang tot internationale markten Creative Europe 
Europe for Citizens 
Development Cooperation Instrument 
Enterprise Europe Network (EEN)* 

Opschaling en internationalisering Kmo instrument (onder ‘Horizon 2020’) 
2. Versterken van onderzoek, ontwikkeling en innovatie 

Bijdragen tot maatschappelijke vernieuwing (armoedebestrijding, 
sociale cohesie/inclusie, milieu, mobiliteit, werkzaamheid...) Europees JAAR VOOR CULTUREEL ERFGOED 2018  

Wat? 

Op 17 mei 2017 hebben het Europees Parlement en de Raad van Europa besloten (Besluit (EU) 
2017/864) om in 2018 een Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed te organiseren. Het doel van het 
Jaar is om het gevoel van verbondenheid met het Europees project te versterken in Europa, door 
burgers en met name jongeren te betrekken bij evenementen en projecten die het 
gemeenschappelijke Europese erfgoed en de waarden ervan in de samenleving naar voren zullen 
brengen. Het jaar heeft als doel om het belang van cultureel erfgoed voor Europa te onderlijnen, de 
belangrijke bijdrage van erfgoed in interculturele dialoog, sociale cohesie en economische groei te 
tonen en Europese excellentie in de sector te bevorderen. 



 
 

 

Tegelijkertijd wil het Europees Jaar de aandacht vestigen op de uitdagingen waarmee de culturele 
erfgoedsector en cultureel erfgoed in zijn algemeenheid wordt geconfronteerd, zoals de impact van 
digitalisering, milieu en fysieke druk op erfgoedsites of illegale handel in cultuurgoederen. 
Om deze doelstellingen te bereiken, voorziet het programma ondersteuning rond volgende pijlers:  

� mensen aanmoedigen om het rijke en gevarieerde culturele erfgoed van Europa te 
verkennen; 

� bijdragen tot een betere waardering en bescherming van de unieke waarde van cultureel 
erfgoed; 

� aanzetten tot reflectie over de plaats die cultureel erfgoed in ons leven inneemt. 
Totale budget 2018 
Voor het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed werd een budget van 5 miljoen EUR uitgetrokken. 
Het jaar profiteerde van bestaande activiteiten die zijn gewijd aan cultureel erfgoed onder Creatief 
Europa en andere EU-programma's. 

Projectindiening via periodieke projectoproepen 

Het Europees Jaar van Culturele erfgoed werkte met periodieke projectoproepen (Calls for 
Proposal), zowel binnen het specifieke Europees Jaar-budget 2018 als binnen bestaande oproepen 
zoals Creative Europe, H2020, COSME etc…, die in 2018 eveneens extra aandacht besteedden aan het 
belang van cultureel erfgoed. 

Meest relevante calls voor CCS organisaties: Resultaten 

De call is afgesloten, er kunnen geen aanvragen worden ingediend. We raden iedereen met interesse 
in EYCH aan om alle initiatieven te bekijken op https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-
heritage-2018_en  (“What’s New?”)  
De goedgekeurde projecten, kunnen hier geraadpleegd worden: https://eacea.ec.europa.eu/creative-
europe/selection-results/support-for-cooperation-projects-related-european-year-cultural-heritage-
2018-eacea-call-352017_en.  

Aandacht voor erfgoed  

Een overzicht van subsidiemogelijkheden voor erfgoedgerelateerde projecten binnen andere EU-
programma’s werd gebundeld in een overzichtelijke publicatie: 
http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/2014-heritage-mapping_en.pdf. In het Europe 
for Citizens programma krijgt de aandacht voor erfgoed voortzetting onder onderdeel 1: Europees 
Herdenken (https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en)  
 
 



 
 

 

ERASMUS+ 
Horizon 2020 
Development Cooperation Instrument 
INTERREG 
EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI)* 

Ontwikkeling van nieuwe business modellen, nieuwe 
distributieplatformen, nieuwe producten/diensten, nieuwe 
markten 

Creative Europe 
Horizon 2020 
Kmo instrument (onder ‘Horizon 2020’) 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) - Vlaanderen 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) - Brussel 
INTERREG 

3. Versterken van transversale samenwerking en netwerking (uitwisseling van ervaringen/best practices, kennisopbouw) 

Bijdragen tot lokale en regionale ontwikkeling, stedelijke 
regeneratie 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) - Vlaanderen 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) - Brussel 
INTERREG 
Vlaams Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) 
Development Cooperation Instrument 

Promotie van transversale regionale samenwerking (onderwijs, 
toerisme, industrie, ruimtelijke ordening en mobiliteit...) 

Creative Europe 
Europe for Citizens 

Europees JAAR VOOR CULTUREEL ERFGOED 2018  

Wat? 

Op 17 mei 2017 hebben het Europees Parlement en de Raad van Europa besloten (Besluit (EU) 
2017/864) om in 2018 een Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed te organiseren. Het doel van het 
Jaar is om het gevoel van verbondenheid met het Europees project te versterken in Europa, door 
burgers en met name jongeren te betrekken bij evenementen en projecten die het 
gemeenschappelijke Europese erfgoed en de waarden ervan in de samenleving naar voren zullen 
brengen. Het jaar heeft als doel om het belang van cultureel erfgoed voor Europa te onderlijnen, de 
belangrijke bijdrage van erfgoed in interculturele dialoog, sociale cohesie en economische groei te 
tonen en Europese excellentie in de sector te bevorderen. 



 
 

 

Tegelijkertijd wil het Europees Jaar de aandacht vestigen op de uitdagingen waarmee de culturele 
erfgoedsector en cultureel erfgoed in zijn algemeenheid wordt geconfronteerd, zoals de impact van 
digitalisering, milieu en fysieke druk op erfgoedsites of illegale handel in cultuurgoederen. 
Om deze doelstellingen te bereiken, voorziet het programma ondersteuning rond volgende pijlers:  

� mensen aanmoedigen om het rijke en gevarieerde culturele erfgoed van Europa te 
verkennen; 

� bijdragen tot een betere waardering en bescherming van de unieke waarde van cultureel 
erfgoed; 

� aanzetten tot reflectie over de plaats die cultureel erfgoed in ons leven inneemt. 
Totale budget 2018 
Voor het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed werd een budget van 5 miljoen EUR uitgetrokken. 
Het jaar profiteerde van bestaande activiteiten die zijn gewijd aan cultureel erfgoed onder Creatief 
Europa en andere EU-programma's. 

Projectindiening via periodieke projectoproepen 

Het Europees Jaar van Culturele erfgoed werkte met periodieke projectoproepen (Calls for 
Proposal), zowel binnen het specifieke Europees Jaar-budget 2018 als binnen bestaande oproepen 
zoals Creative Europe, H2020, COSME etc…, die in 2018 eveneens extra aandacht besteedden aan het 
belang van cultureel erfgoed. 

Meest relevante calls voor CCS organisaties: Resultaten 

De call is afgesloten, er kunnen geen aanvragen worden ingediend. We raden iedereen met interesse 
in EYCH aan om alle initiatieven te bekijken op https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-
heritage-2018_en  (“What’s New?”)  
De goedgekeurde projecten, kunnen hier geraadpleegd worden: https://eacea.ec.europa.eu/creative-
europe/selection-results/support-for-cooperation-projects-related-european-year-cultural-heritage-
2018-eacea-call-352017_en.  

Aandacht voor erfgoed  

Een overzicht van subsidiemogelijkheden voor erfgoedgerelateerde projecten binnen andere EU-
programma’s werd gebundeld in een overzichtelijke publicatie: 
http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/2014-heritage-mapping_en.pdf. In het Europe 
for Citizens programma krijgt de aandacht voor erfgoed voortzetting onder onderdeel 1: Europees 
Herdenken (https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en)  
 
 



 
 

 

ERASMUS+ 
INTERREG 
Vlaams Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) 

Promotie van (sectoroverschrijdende) netwerking en 
samenwerking 

Creative Europe 
Europe for Citizens 
INTERREG 
COSME (Programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en kmo’s) * 
Enterprise Europe Network (EEN)* 

4. Verbeterde afstemming van onderwijs & opleiding op de arbeidsmarkt 
Opbouwen van arbeidsmarktgerichte competenties 

Europees JAAR VOOR CULTUREEL ERFGOED 2018  

Wat? 

Op 17 mei 2017 hebben het Europees Parlement en de Raad van Europa besloten (Besluit (EU) 
2017/864) om in 2018 een Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed te organiseren. Het doel van het 
Jaar is om het gevoel van verbondenheid met het Europees project te versterken in Europa, door 
burgers en met name jongeren te betrekken bij evenementen en projecten die het 
gemeenschappelijke Europese erfgoed en de waarden ervan in de samenleving naar voren zullen 
brengen. Het jaar heeft als doel om het belang van cultureel erfgoed voor Europa te onderlijnen, de 
belangrijke bijdrage van erfgoed in interculturele dialoog, sociale cohesie en economische groei te 
tonen en Europese excellentie in de sector te bevorderen. 
Tegelijkertijd wil het Europees Jaar de aandacht vestigen op de uitdagingen waarmee de culturele 
erfgoedsector en cultureel erfgoed in zijn algemeenheid wordt geconfronteerd, zoals de impact van 
digitalisering, milieu en fysieke druk op erfgoedsites of illegale handel in cultuurgoederen. 
Om deze doelstellingen te bereiken, voorziet het programma ondersteuning rond volgende pijlers:  

� mensen aanmoedigen om het rijke en gevarieerde culturele erfgoed van Europa te 
verkennen; 

� bijdragen tot een betere waardering en bescherming van de unieke waarde van cultureel 
erfgoed; 

� aanzetten tot reflectie over de plaats die cultureel erfgoed in ons leven inneemt. 
Totale budget 2018 
Voor het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed werd een budget van 5 miljoen EUR uitgetrokken. 
Het jaar profiteerde van bestaande activiteiten die zijn gewijd aan cultureel erfgoed onder Creatief 
Europa en andere EU-programma's. 



 
 

 

Projectindiening via periodieke projectoproepen 

Het Europees Jaar van Culturele erfgoed werkte met periodieke projectoproepen (Calls for 
Proposal), zowel binnen het specifieke Europees Jaar-budget 2018 als binnen bestaande oproepen 
zoals Creative Europe, H2020, COSME etc…, die in 2018 eveneens extra aandacht besteedden aan het 
belang van cultureel erfgoed. 

Meest relevante calls voor CCS organisaties: Resultaten 

De call is afgesloten, er kunnen geen aanvragen worden ingediend. We raden iedereen met interesse 
in EYCH aan om alle initiatieven te bekijken op https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-
heritage-2018_en  (“What’s New?”)  
De goedgekeurde projecten, kunnen hier geraadpleegd worden: https://eacea.ec.europa.eu/creative-
europe/selection-results/support-for-cooperation-projects-related-european-year-cultural-heritage-
2018-eacea-call-352017_en.  

Aandacht voor erfgoed  

Een overzicht van subsidiemogelijkheden voor erfgoedgerelateerde projecten binnen andere EU-
programma’s werd gebundeld in een overzichtelijke publicatie: 
http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/2014-heritage-mapping_en.pdf. In het Europe 
for Citizens programma krijgt de aandacht voor erfgoed voortzetting onder onderdeel 1: Europees 
Herdenken (https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en)  
 
 

ERASMUS+ 
Europees Sociaal Fonds (ESF) - Vlaanderen 

Versterken van competenties rond ondernemerschap en 
management via onderwijsopleidingen Europees JAAR VOOR CULTUREEL ERFGOED 2018  

Wat? 

Op 17 mei 2017 hebben het Europees Parlement en de Raad van Europa besloten (Besluit (EU) 
2017/864) om in 2018 een Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed te organiseren. Het doel van het 
Jaar is om het gevoel van verbondenheid met het Europees project te versterken in Europa, door 
burgers en met name jongeren te betrekken bij evenementen en projecten die het 



 
 

 

gemeenschappelijke Europese erfgoed en de waarden ervan in de samenleving naar voren zullen 
brengen. Het jaar heeft als doel om het belang van cultureel erfgoed voor Europa te onderlijnen, de 
belangrijke bijdrage van erfgoed in interculturele dialoog, sociale cohesie en economische groei te 
tonen en Europese excellentie in de sector te bevorderen. 
Tegelijkertijd wil het Europees Jaar de aandacht vestigen op de uitdagingen waarmee de culturele 
erfgoedsector en cultureel erfgoed in zijn algemeenheid wordt geconfronteerd, zoals de impact van 
digitalisering, milieu en fysieke druk op erfgoedsites of illegale handel in cultuurgoederen. 
Om deze doelstellingen te bereiken, voorziet het programma ondersteuning rond volgende pijlers:  

� mensen aanmoedigen om het rijke en gevarieerde culturele erfgoed van Europa te 
verkennen; 

� bijdragen tot een betere waardering en bescherming van de unieke waarde van cultureel 
erfgoed; 

� aanzetten tot reflectie over de plaats die cultureel erfgoed in ons leven inneemt. 
Totale budget 2018 
Voor het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed werd een budget van 5 miljoen EUR uitgetrokken. 
Het jaar profiteerde van bestaande activiteiten die zijn gewijd aan cultureel erfgoed onder Creatief 
Europa en andere EU-programma's. 

Projectindiening via periodieke projectoproepen 

Het Europees Jaar van Culturele erfgoed werkte met periodieke projectoproepen (Calls for 
Proposal), zowel binnen het specifieke Europees Jaar-budget 2018 als binnen bestaande oproepen 
zoals Creative Europe, H2020, COSME etc…, die in 2018 eveneens extra aandacht besteedden aan het 
belang van cultureel erfgoed. 

Meest relevante calls voor CCS organisaties: Resultaten 

De call is afgesloten, er kunnen geen aanvragen worden ingediend. We raden iedereen met interesse 
in EYCH aan om alle initiatieven te bekijken op https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-
heritage-2018_en  (“What’s New?”)  
De goedgekeurde projecten, kunnen hier geraadpleegd worden: https://eacea.ec.europa.eu/creative-
europe/selection-results/support-for-cooperation-projects-related-european-year-cultural-heritage-
2018-eacea-call-352017_en.  

Aandacht voor erfgoed  

Een overzicht van subsidiemogelijkheden voor erfgoedgerelateerde projecten binnen andere EU-
programma’s werd gebundeld in een overzichtelijke publicatie: 
http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/2014-heritage-mapping_en.pdf. In het Europe 



 
 

 

for Citizens programma krijgt de aandacht voor erfgoed voortzetting onder onderdeel 1: Europees 
Herdenken (https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en)  
 
 

ERASMUS+ 
Europees Sociaal Fonds (ESF) - Vlaanderen 

5. Verbetering van CCS infrastructuur 

Verbeteren/uitbouwen van digitale infrastructuur voor CCS Horizon 2020 
Verbeteren/uitbouwen van fysieke infrastructuur voor CCS Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) - Brussel 

6. Ondersteunen en versterken van ondernemerschap in de CCS 
Verbeteren van toegang tot financiering voor de CCS Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) - Brussel 

CCS Guarantee facility* 
EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI)* 
COSME (Programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en kmo’s)* 

Versterken van ondernemerschap en management in CCS via 
coaching 

Erasmus for young entrepreneurs (EYE) 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) - Brussel 
COSME (Programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en kmo’s)* 
Enterprise Europe Network (EEN)* 

* : instrumenten die geen directe subsidies verlenen, maar indirecte ondersteuning4 
 

                                                   

4 We merken op dat binnen het COSME-budget wel een gedeelte voorzien is voor het toekennen van directe subsidies, maar dit gedeelte wordt beheerd onder Horizon 2020. Zie ook beide 
programma-fiches. 
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EUROPESE SUBSIDIEPROGRAMMA’S 
 

CREATIVE EUROPE 

Wat? 

Creative Europe is het Europese subsidieprogramma dat als doel heeft “een boost te geven aan de Europese 
audiovisuele, culturele en creatieve sectoren" die een belangrijke bron van werk en groei zijn, door het inzetten op 
volgende aspecten: 

� Culturele en taalkundige diversiteit beschermen en promoten 
� Bijdragen aan slimme, duurzame, inclusieve groei door 

o Europese mobiliteit aan te wakkeren en internationale kansen voor artiesten en culturele 
projecten te stimuleren; 

o toegankelijkheid tot cultuur  te vergroten en  kinderen, jongeren, mensen met beperkingen en 
minderheden te betrekken bij cultuur; 

o innovatie en creativiteit  te stimuleren en innovatieve business modellen, digitale technologieën 
en spill-over effecten naar andere sectoren te leren benutten. 

 

Creative Europe bestaat uit de volgende subprogramma’s: 

� Subprogramma Cultuur: initiatieven ter versterking de cultuursector, zoals de bevordering van 
grensoverschrijdende samenwerking, platforms, netwerken en literaire vertalingen; 

� Subprogramma Media: initiatieven ter versterking van de audiovisuele sector, zoals de bevordering van de 
ontwikkeling, distributie of toegang tot audiovisuele werken; 

� Een cross-sectoraal luik: initiatieven met een sectoroverschrijdend karakter, waaronder een 
garantiefaciliteit en transnationale beleidssamenwerking. 

Link met CCS (beleids)prioriteit(en) 

� Verhogen van het internationalisatiepotentieel 
� Versterken van transversale en cross-sectorale samenwerking en netwerking (uitwisseling van ervaringen/best 

practices, kennisopbouw) 
� Verbeterde afstemming van onderwijs & opleiding op de arbeidsmarkt 

Totale budget 2014-2020 

1,46 miljard EUR met minimaal 31% voor Cultuur en minimaal 56% voor MEDIA 

Vereiste inhoudelijke focus van in te dienen projecten 

Zowel het subprogramma Cultuur als het subprogramma Media werkt met duidelijk gedefinieerde beleidsacties, 
waarbinnen in te dienen projecten moeten passen:  

� Acties Cultuur: 
o Internationale samenwerkingsprojecten tussen culturele en creatieve organisaties binnen de 

EU en daarbuiten 
o Literaire vertalingen in de EU 
o Europese culturele netwerken  
o Europese culturele platformen (promoten opkomende artiesten, Europese programmering van 

culturele en artistieke werken) 
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o Europese prijzen voor Literatuur, Architectuur, Rock- en popmuziek, Cultureel Erfgoed 
o Europees Erfgoedlabel 

� Acties Media: 
o Martkverruiming en professionele training voor audiovisuele professionals 
o Ontwikkeling van fictie, animaties, creatieve documentaires, videogames voor cinema, televisie en 

andere platformen in Europa 
o Distributie en verkoop van audiovisuele werken binnen en buiten Europa 
o Filmfestivals voor het promoten van Europese films 
o Internationale coproductiefondsen 
o Evenementen ter ondersteuning van filmwijsheid die het publieksbereik vergroten 
o Netwerken van cinemas 
o Europese prijzen voor cinema 

Voor meer gedetailleerde toelichting bij elk van de acties, zie hieronder. 

Acties cultuur: http://www.creativeeurope.be/nl/subprogramma-cultuur en http://eacea.ec.europa.eu/creative-
europe/actions/culture_en  

Acties media: http://www.creativeeurope.be/nl/subprogramma-media en http://eacea.ec.europa.eu/creative-
europe/actions/media_en  

Projectindiening via periodieke oproepen 

Beide subprogramma’s Cultuur en Media werken met periodieke projectoproepen (Calls for Proposal), waarop 
vervolgens projectvoorstellen kunnen ingediend worden. De timing voor de projectoproepen en de deadlines voor 
indiening zijn verschillend per actie. Alle oproepen die momenteel open staan en waarvoor dus projectvoorstellen 
kunnen voorbereid en ingediend worden, staan aangekondigd op de website van Creative Europe met vermelding 
van deadline: http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/index_en.htm 

Volgende website https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en bevat een zoekfunctie die toelaat om 
binnen specifieke acties gericht te zoeken naar afgelopen, open en geplande projectoproepen. 

Meest relevante projectoproepen voor CCS-organisaties (momenteel bekend) 

Gegeven de aard van dit programma zijn alle projectoproepen relevant voor CCS-organisaties. Waar het 
subprogramma Media specifiek gericht is op de audiovisuele sector, zijn de meeste acties en projectoproepen 
binnen het subprogramma Cultuur niet subsector-specifiek, uitgezonderd de actie ‘literaire vertalingen’ die zich 
specifiek richt tot de literaire sector. 

Wie kan deelnemen? 

Alle acties staan open voor organisaties actief in de culturele en creatieve sectoren (private ondernemingen, non-
profit organisaties,...). Individuen (natuurlijke personen) komen niet in aanmerking voor deelname. 

Sommige acties zijn specifiek gericht aan een bepaalde doelgroep binnen de CCS. Zo zijn bijvoorbeeld 
projectoproepen binnen de actie ‘literaire vertalingen in de EU’ enkel gericht aan uitgevers en uitgeverijen. Ook 
binnen Media zijn diverse acties specifiek gericht aan een bepaalde doelgroep binnen de CCS-organisaties.  

Verschillende acties (e.g. Internationale samenwerkingsprojecten, Europese culturele netwerken) stellen specifieke 
eisen voor de samenstelling van het consortium (naar aantal en geografische spreiding). Voor andere acties zijn er 
geen specifieke vereisten hieromtrent.  

Zie http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/culture_en en http://eacea.ec.europa.eu/creative-
europe/actions/media_en voor een toelichting per actie over wie kan deelnemen en welke de vereisten zijn naar 
aantal partners en geografische spreiding van het consortium ( ‘who can apply’). 
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Financieringsmodaliteit 

De financieringsmodaliteiten worden niet op het niveau van het programma gespecifieerd (Creative Europe), maar 
worden bepaald per call. In de officiële projectoproepen wordt steeds vermeld welke acties in aanmerking komen 
voor financiering, welke kosten in aanmerking komen en welk percentage maximaal door de Europese Commissie 
gefinancierd kan worden. Raadpleeg de toelichtingen voor de acties die u interesseren (zie ‘Call notice’).  

De Europese Commissie financiert zelden projecten voor 100%. Het gaat veelal om co-financiering, waarbij de 
Europese Commissie een maximaal percentage (bijvoorbeeld 60% bij de huidige coöperatieprojecten) van de totale 
kosten die in aanmerking komen, ondersteunt. De rest van de kosten dient dan door de partners samen gefinancierd 
te worden uit andere middelen, zoals eigen fondsen, lokale of regionale of nationale subsidies, ticketverkoop, e.d.  

Hoe indienen? 

Aanvragen worden ingediend via een electronisch aanvraagformulier: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/ . De 
bijkomende documenten bij de projectaanvraag moeten rechtstreeks bezorgd worden aan het Europese Agentschap 
‘Education, Audiovisual & Culture Executive Agency’ (EACEA).  

Alle organisaties die deelnemen aan een Creative Europe project moeten een “ECAS” account aanmaken (European 
Commission Authentication Service) via https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi .  

Voorbeelden van projecten en Vlaamse CCS-organisaties met ervaring in dergelijke 
aanvragen 

Zowel in de vorige programmaperiode 2007-2013 als in de huidige programmaperiode 2014-2020 namen al heel 
wat Vlaamse CCS-organisaties deel aan projecten die door het Europees Cultuurprogramma of Media-programma 
gesubsidieerd werden.  

Voor cultuur wordt op http://www.creativeeurope.be/nl/subsidies/selectieresulaten-subprogramma-cultuur een 
overzicht gegeven van alle gefinancierde projecten tot 2018 met minimum één Vlaamse/Belgische partner in het 
consortium, inclusief de Belgische selectieresultaten voor het voorgaand Cultuurprogramma 2007-2013. Op het ‘ 
Creative Europe platform for dissemination and exploitation’ http://ec.europa.eu/programmes/creative-
europe/projects/ vind je meer informatie over de projecten zelf.  

Voor Media worden op de website van het Uitvoerende Agentschap EACEA: https://eacea.ec.europa.eu/creative-
europe/selection-results_en alle selectieresultaten weergegeven van het MEDIA programma 2007 – 2013 en van 
de gesloten calls onder het subprogramma Media van Creative Europe tot op heden. Op elke subsidiepagina vind 
je ook een overzicht van de Belgische resultaten. 

Vlaams contactpunt 

Geïnteresseerde kandidaat-aanvragers kunnen terecht bij de Media Desk (de vroegere Mediadesk Vlaanderen) en 
bij de Culture Desk (het vroegere Cutuurcontactpunt Vlaanderen) voor advies en begeleiding. Beide contactpunten 
werden in de loop van 2014 samengevoegd onder één nieuwe Creative Europe Desk. 
 
Creative Europe Desk Vlaanderen 
Departement Cultuur, Jeugd en Media 
Stafdienst Internationaal 
Arenbergstraat 9 (2de verdieping) 
1000 Brussel Vlaanderen. 
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Culture Desk 
Algemeen emailadres: creativeeuropeculture@vlaanderen.be  
Contactpersoon: Gudrun Heymans 
gudrun.heymans@cjsm.vlaanderen.be 
T + 32 2 553 06 59 
http://www.creativeeurope.be/nl/subprogramma-cultuur  

Media Desk 
Algemeen emailadres: creativeeuropemedia@vlaanderen.be  
Contactpersoon: Joyce Palmers 
joyce.palmers@cjsm.vlaanderen.be  
T +32 2 553 41 07 
Contactpersoon: Delphine Dumon 
delphine.dumon@cjsm.vlaanderen.be  
T +32 2 553 41 68 
http://www.creativeeurope.be/nl/subprogramma-media 

Als u vragen heeft over Creative Europe Media, kunt u ook contact opnemen met de desk via sociale media:  
https://www.facebook.com/mediadeskvlaanderen/   
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EUROPEES JAAR VOOR CULTUREEL ERFGOED 2018  

Wat? 

Op 17 mei 2017 hebben het Europees Parlement en de Raad van Europa besloten (Besluit (EU) 2017/864) om in 
2018 een Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed te organiseren. Het doel van het Jaar is om het gevoel van 
verbondenheid met het Europees project te versterken in Europa, door burgers en met name jongeren te 
betrekken bij evenementen en projecten die het gemeenschappelijke Europese erfgoed en de waarden ervan in 
de samenleving naar voren zullen brengen. Het jaar heeft als doel om het belang van cultureel erfgoed voor 
Europa te onderlijnen, de belangrijke bijdrage van erfgoed in interculturele dialoog, sociale cohesie en 
economische groei te tonen en Europese excellentie in de sector te bevorderen. 

Tegelijkertijd wil het Europees Jaar de aandacht vestigen op de uitdagingen waarmee de culturele erfgoedsector 
en cultureel erfgoed in zijn algemeenheid wordt geconfronteerd, zoals de impact van digitalisering, milieu en 
fysieke druk op erfgoedsites of illegale handel in cultuurgoederen. 

Om deze doelstellingen te bereiken, voorziet het programma ondersteuning rond volgende pijlers:  

� mensen aanmoedigen om het rijke en gevarieerde culturele erfgoed van Europa te verkennen; 
� bijdragen tot een betere waardering en bescherming van de unieke waarde van cultureel erfgoed; 
� aanzetten tot reflectie over de plaats die cultureel erfgoed in ons leven inneemt. 

Totale budget 2018 

Voor het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed werd een budget van 5 miljoen EUR uitgetrokken. Het jaar 
profiteerde van bestaande activiteiten die zijn gewijd aan cultureel erfgoed onder Creatief Europa en andere EU-
programma's. 

Projectindiening via periodieke projectoproepen 

Het Europees Jaar van Culturele erfgoed werkte met periodieke projectoproepen (Calls for Proposal), zowel 
binnen het specifieke Europees Jaar-budget 2018 als binnen bestaande oproepen zoals Creative Europe, H2020, 
COSME etc…, die in 2018 eveneens extra aandacht besteedden aan het belang van cultureel erfgoed. 

Meest relevante calls voor CCS organisaties: Resultaten 

De call is afgesloten, er kunnen geen aanvragen worden ingediend. We raden iedereen met interesse in EYCH aan 
om alle initiatieven te bekijken op https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-heritage-2018_en  (“What’s 
New?”)  

De goedgekeurde projecten, kunnen hier geraadpleegd worden: https://eacea.ec.europa.eu/creative-
europe/selection-results/support-for-cooperation-projects-related-european-year-cultural-heritage-2018-eacea-
call-352017_en.  

Aandacht voor erfgoed  

Een overzicht van subsidiemogelijkheden voor erfgoedgerelateerde projecten binnen andere EU-programma’s werd 
gebundeld in een overzichtelijke publicatie: http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/2014-heritage-
mapping_en.pdf. In het Europe for Citizens programma krijgt de aandacht voor erfgoed voortzetting onder 
onderdeel 1: Europees Herdenken (https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en)  
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ERASMUS+ 

Wat? 

Erasmus+ heeft als doel het verbeteren van de vaardigheden en inzetbaarheid van jongeren op de arbeidsmarkt 
en het moderniseren van onderwijs, beroepsopleidingen en jongerenwerk. Om deze doelstellingen te bereiken, 
voorziet het programma ondersteuning rond volgende acties: 

� Actie 1: Leermobiliteit voor individuen 
� Actie 2: Samenwerking voor innovatie en goede praktijken 
� Actie 3: Steun voor beleidshervorming 
� Jean Monnet activiteiten 
� Sport  

Erasmus+ biedt kansen om in het buitenland te studeren, een opleiding te volgen, werkervaring op te doen of als 
vrijwilliger aan de slag te gaan. 

Erasmus+ ondersteunt internationale partnerschappen tussen onderwijs- en jeugdinstellingen om samenwerking 
te stimuleren en de kloof tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt in Europa te dichten. 

Het programma ondersteunt ook nationale inspanningen om onderwijs en faciliteiten voor jongeren te 
moderniseren. Op het gebied van sport wordt steun verleend aan lokale projecten en het bestrijden van 
grensoverschrijdende problemen zoals matchfixing, doping, geweld en racisme. 

Erasmus+ brengt zeven EU-programma’s uit de oude programmaperiode (2007-2013) op het gebied van onderwijs 
en jongeren bij elkaar. Voor het eerst wordt ook aan sport steun verleend. Als alomvattend programma biedt 
Erasmus+ meer mogelijkheden tot samenwerken binnen de sectoren van onderwijs, jeugdzaken en sport en is het 
met vereenvoudigde financieringsregels toegankelijker geworden. 

Link met CCS (beleids)prioriteit(en) 

� Promotie van internationale mobiliteit  
� Bijdragen tot maatschappelijke vernieuwing 
� Promotie van transversale regionale samenwerking 
� Opbouwen van arbeidsmarktgerichte competenties 
� Versterken van competenties rond ondernemerschap en management via onderwijsopleidingen 

Totale budget 2014-2020 

14,7 miljard EUR  

Belangrijke veranderingen in 2019 

De belangrijkste wijzigingen die in 2019 zijn doorgevoerd, zijn onder andere: 

� Europese universiteiten: een nieuwe actie ter ondersteuning van experimentele modellen om de 
prestaties, aantrekkelijkheid en concurrentiepositie van instellingen voor hoger onderwijs op Europese schaal 
te verbeteren.  

� Een specifieke deel Sector Skills Alliances ter ondersteuning van de ontwikkeling van sectorale 
benaderingen door middel van platformen voor professionele uitmuntendheid.  
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� Een versterkte focus op Scholenuitwisselingspartnerschappen, onder strategische partnerschappen, 
met name het aanmoedigen van scholen om hun projecten te combineren met hun samenwerking op het 
gebied van eTwinning. 

 

Evenals in voorgaande jaren wordt in de programmagids 2019 speciale aandacht besteed aan het aanmoedigen 
van projecten ter ondersteuning van sociale inclusie (met name van vluchtelingen en migranten) en projecten die 
gericht zijn op het voorkomen van radicalisering. 

Zie: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en  

Vereiste inhoudelijke focus van in te dienen projecten 

� Actie 1: Leermobiliteit voor individuen 
o Mobiliteit van lerenden en onderwijzend personeel (uit onderwijsinstellingen en social-

maatschappelijke instellingen) 
o Organisatie van gezamenlijke (internationale) masterprogramma’s 
o Leningwaarborg voor financiering buitenlands verblijf master studenten  

� Actie 2: Samenwerking voor innovatie en goede praktijken 

Kernactie 2 mikt op de ontwikkeling van de sectoren onderwijs, opleidingen en jongerenwerk via de volgende vijf 
activiteiten: 

o Strategische partnerschappen ter ondersteuning van innovatie in de sector en gezamenlijke 
initiatieven voor meer samenwerking, intercollegiaal leren (peer learning) en de uitwisseling van 
ervaringen 

o Kennisallianties ter bevordering van onderwijsinnovatie door samenwerking met en tussen 
bedrijfsleven, hoger onderwijs en andere organisaties. Ze moeten bijdragen tot vernieuwing van 
onderwijs en lesmethoden, aan ondernemerschap in het onderwijs, tot de modernisering van het 
hoger onderwijs in Europa. Twee typen samenwerkingsprojecten kunnen worden ondersteund 
in het kader van deze actie: Europese Universiteiten en Kennisallianties.  

o Sector Skills Alliances moeten de vaardighedenkloof dichten en het onderwijs en de 
opleidingen beter afstemmen op de behoeften van de arbeidsmarkt. Er liggen kansen voor de 
modernisering van het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding, het uitwisselen van kennis en 
goede praktijken, het aanmoedigen van werken in het buitenland en de erkenning van 
kwalificaties.  
De drie percelen binnen deze actie zijn gericht op (1) proefprojecten transnationale Platformen 
voor beroepsexcellentie”, (2) ontwikkelen en uitvoeren van gemeenschappelijke opleidingsinhoud 
voor beroepsgerichte programma’s en (3) ontwikkelen van een blauwdruk sectorale 
vaardighedenstrategie.  

o Capaciteitsopbouw in en rond het hoger onderwijs moet bijdragen aan de modernisering, 
toegankelijkheid en internationalisering van het hoger onderwijs in partnerlanden.  

o Capaciteitsopbouw voor de jeugd moet tot meer arbeidskansen, niet-formele 
leermogelijkheden en vrijwilligerswerk voor jongeren leiden, en het niet-formele leren in 
partnerlanden promoten. 

� Actie 3: Steun voor beleidshervorming 
o Civil Society Cooperation: ondersteuning aan NGOs en Europese netwerken actief in onderwijs, 

opleiding en jeugd met het oog op het versterken van maatschappelijk bewustzijn over het 
Europese beleid en het stimuleren van samenwerking tussen overheidsinstanties 

o Prospectieve Initiativen: ondersteuning aan verkenningsstudies en innovatieprojecten rond 
nieuwe beleidsontwikkeling 

� Jean Monnet activiteiten 
o Promotie van wereldwijde excellentie in onderwijs en onderzoek in het domein van Europese 

studies 
o Bevorderen van de dialoog tussen de academische wereld en beleid 

� Sport  
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o Partnerschappen 
o Ondersteuning aan non-profit Europese sportevenementen 

Belangrijk in de context van deze toolbox is in eerste instantie actie 2, waar actoren uit de culturele en creatieve 
sector in overleg gaan met onderwijs. 

Projectindiening via periodieke projectoproepen 

Erasmus+ werkt met periodieke projectoproepen (Calls for Proposal), waarop vervolgens projectvoorstellen 
kunnen ingediend worden:  

� Er is enerzijds jaarlijks een algemene projectoproep waarin de acties op hoofdlijnen gespecifieerd staan 
(die verder uitgewerkt staan in de Erasmus+ programmagids https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2019_nl.  

� Anderzijds worden specifieke projectoproepen periodiek gepubliceerd op de website 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en 

De timing voor de projectoproepen en de deadlines voor indiening zijn verschillend per projectoproep.  

Meest relevante calls voor CCS organisaties (momenteel bekend) 

Hieronder lijsten we deze oproepen op die ons inziens meest relevant zijn voor actoren in de culturele en creatieve 
sector, én momenteel bekend zijn. Maar dit is slechts een (subjectieve) selectie, welke je een idee geeft van de 
mogelijkheden.  

We raden iedereen met interesse in Erasmus+ aan om alle oproepen te bekijken op 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en 

Kernactie 2 Samenwerking voor innovatie en goede praktijken 

Actie Deadline 

European Universities 2019-EAC/A03/2018 28/02/2019 - 12:00 
(CET/CEST) 

Sector Skills Alliances 2019- Call EAC/A03/2018 28/02/2019 - 12:00 
(CET/CEST) 

Knowledge Alliances 2019 28/02/2019 - 12:00 
(CET/CEST) 

Capacity Building in the field of Higher Education 2019 07/02/2019 - 12:00 
(CET/CEST) 

 

Wie kan deelnemen (als hoofdaanvrager)? 

Aanvragende organisaties moeten gevestigd zijn in één van de zogenaamde “Programme Countries”5. Sommige 
programma-acties staan weliswaar open voor een bredere groep landen6, onder specifieke voorwaarden. Zie: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_nl. 

Daarnaast moet de aanvragende organisatie actief zijn in een van volgende domeinen: onderwijs, training, jeugd 
of sport. Bepaalde punten van het programma staan ook open voor bepaalde andere spelers in de arbeidsmarkt. 

                                                   

5 Dit zijn de 28 EU-lidstaten + voormalig Joegoslavië, Macedonië, Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland en Turkije 
6 i.e. de programme countries (cfr. voetnoot 3) + partner countries (=Armenië, Azerbeijan, Belarus, Georgië, Oekraïne, Algerije, 
Egypte, Israël, Jordanië, Libanon, Libië, Marokko, Palestina, Surië, Tunesië, Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Montenegro, 
Servië, Rusland) 
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Per onderdeel van het programma zijn er nog specifieke vereisten, voor meer informatie zie: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2019_nl  

� Strategische partnerschappen op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken 
Strategische partnerschappen staan niet alleen open voor elke organisatie die actief is op het gebied van 
onderwijs, opleiding en jeugdzaken of in andere sociaaleconomische sectoren, maar ook voor organisaties 
die op verschillende terreinen tegelijk actief zijn (zoals lokale en regionale overheden, centra voor 
erkenning en validering, kamers van koophandel, vakorganisaties, centra voor begeleiding, culturele 
organisaties). Elke deelnemende publieke of private organisatie die in een programmaland gevestigd is, 
kan een subsidie aanvragen.  

� Kennisallianties 
Type Europese Universiteiten: Elke instelling voor hoger onderwijs in het bezit van een geldig Erasmus-
handvest voor hoger onderwijs (ECHE), met de eventuele gelieerde entiteiten. Elke instelling voor hoger 
onderwijs gevestigd in een EU-lidstaat of ander programmaland kan een aanvraag indienen.  
Type Kennisalliantie: Een deelnemende organisatie kan elke publieke of particuliere organisatie zijn, 
die gevestigd is in een programmaland of in een willekeurig partnerland over de hele wereld. Elke 
deelnemende organisatie die in een programmaland gevestigd is, kan een subsidie aanvragen.  

� Sector Skills allianties  
Perceel 1 + 2 + 3: Publieke of private organisaties die gevestigd zijn in een programmaland, kunnen 
deelnemen. Elke deelnemende organisatie kan een subsidie aanvragen.  

� Capaciteitsopbouw hoger onderwijs 
Instellingen voor hoger onderwijs (IHO's), verenigingen of organisaties van hogeronderwijsinstellingen en 
(alleen voor structurele projecten) wettelijk erkende nationale of internationale rectoren-, docenten- of 
studentenorganisatie kunnen een subsidie aanvragen, mits gevestigd in een programmaland of in een 
begunstigd partnerland. Deze organisatie dient de aanvraag in namens alle deelnemende organisaties die 
bij het project betrokken zijn. Uitzondering: deelnemende organisaties uit Libië en Syrië (regio 3) en uit 
de Russische Federatie (regio 4) kunnen geen aanvraag indienen. 

� Capaciteitsopbouw jeugd  
Een deelnemende organisatie kan een publieke of particuliere organisatie zijn, gevestigd in een 
programmaland of in een partnerland (uit de regio's 1, 2, 5 tot en met 14 en Tunesië7). Alle organisaties 
of verenigingen zonder winstoogmerk, niet-gouvernementele organisaties (ngo's) (met inbegrip van 
Europese jeugd-ngo's; nationale jeugdraden; publieke organen op lokaal, regionaal of nationaal niveau) 
kunnen een aanvraag indienen. Specifieke richtlijnen:  

- Voor projecten tussen programmalanden en andere partnerlanden uit de regio's 5 tot en met 14 
moet de aanvrager gevestigd zijn in een programmaland en dient deze een aanvraag in namens 
alle organisaties die bij het project betrokken zijn. Andere soorten organisaties kunnen alleen als 
partner (niet als aanvrager) deelnemen.  

- Voor projecten in het kader van "westelijke Balkan Jeugd" moet de aanvrager gevestigd zijn in 
een partnerland van de westelijke Balkan (Regio 1).  

- Voor projecten in het kader van "oostelijk partnerschap Jeugd" moet de aanvrager gevestigd zijn 
in een land van het oostelijk partnerschap.  

- Naast bovengenoemde soorten aanvragende organisaties komen ook particuliere bedrijven, 
inclusief sociale ondernemingen, in aanmerking.  

- Voor projecten in het kader van "Tunesië Jeugd" moet de aanvrager gevestigd zijn in Tunesië. 

Partnervereisten 

Om in aanmerking te komen voor projectondersteuning binnen Erasmus+, zijn er belangrijke vereisten mbt het 
consortium van partners. Hieronder geven we de algemene regels mee per type project 

� Strategische partnerschappen 

                                                   

7 Voor en overzicht van de regio’s, zie: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_nl  
 



 
 

Toolbox “Mogelijkheden van EU-financiering voor de culturele en creatieve sector in Vlaanderen” | p. 30 

Minimaal drie organisaties van drie verschillende deelnemende landen moeten aan het partnerschap 
deelnemen. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel voor bepaalde projecten, waaraan dan slechts 
twee organisaties van twee verschillende deelnemende landen moeten deelnemen: 

o SP’s waarin scholen betrokken zijn. 
o SP’s die samenwerking promoten tussen lokale of regionale schoolautoriteiten. 
o SP’s die werkzaam zijn op jeugdgebied. 

� Kennisallianties 
De Europese universiteit moet uit minimaal drie instellingen voor hoger onderwijs bestaan uit minstens 
drie EU-lidstaten of andere Programma-landen. Bovendien kunnen publieke/private organisaties die actief 
zijn op het gebied van onderwijs en opleiding, onderzoek en innovatie, of organisaties met arbeidsplekken 
als geassocieerde partner van de alliantie, deelnemen. 
Kennisallianties dienen transnationaal te zijn en minimum zes deelnemers te bevatten uit minstens drie 
deelnemende landen. Van deze zes moeten er minstens twee hoger onderwijsinstellingen zijn en twee 
bedrijven. Indien er andere geassocieerde partners deelnemen, moet hun toegevoegde waarde evident 
zijn en hun rol duidelijk omschreven.  

� Sector Skills allianties 
Perceel 1+2: De alliantie voor sectorspecifieke vaardigheden moet minstens 4 programmalanden 
bestrijken en bestaan uit minstens 8 volwaardige partners, waarvan er minstens 3 ondernemingen zijn of 
het bedrijfsleven of de sector vertegenwoordigen (bijvoorbeeld kamers of handelsverenigingen) en 
waarvan er minstens 3 aanbieders van onderwijs en opleiding zijn. 
Perceel 3: De alliantie voor bedrijfstakspecifieke vaardigheden moet minstens acht programmalanden 
bestrijken en bestaan uit minstens twaalf volwaardige partners, waarvan minstens vijf ondernemingen zijn 
of het bedrijfsleven of de sector vertegenwoordigen (bijvoorbeeld kamers, vakbonden of 
handelsverenigingen), en waarvan er minstens vijf aanbieders van onderwijs en opleiding zijn. 

� Capaciteitsopbouw Hoger Onderwijs 
Nationale capaciteitsopbouwprojecten moeten voldoen aan de volgende criteria: Eén begunstigd 
partnerland en minstens twee programmalanden moeten bij het project zijn betrokken. Aan deze projecten 
moet een minimumaantal IHO's (Instellingen voor Hoger Onderwijs) deelnemen als volwaardige partner, 
als volgt:  

- minstens één IHO uit minstens twee programmalanden die aan het project deelnemen; 
- minstens drie IHO's uit het partnerland dat aan het project deelneemt; 
- aan de projecten moeten minstens evenveel IHO's uit partnerlanden als IHO's uit 

programmalanden deelnemen. 
Meerlandenprojecten moeten aan volgende criteria voldoen: Minstens twee begunstigde partnerlanden 
minstens twee programmalanden moeten bij het project zijn betrokken. De partnerlanden kunnen uit 
dezelfde regio afkomstig zijn of tot verschillende onder de actie vallende regio's. Aan deze projecten moet 
een minimumaantal IHO's deelnemen als volwaardige partner, als volgt:  

- minstens één IHO uit minstens twee programmalanden die aan het project deelnemen; 
- minstens twee IHO's uit elk partnerland dat aan het project deelneemt;  
- aan de projecten moeten minstens evenveel IHO's uit partnerlanden als IHO's uit 

programmalanden deelnemen. 
Er zijn diverse uitzonderingsregels van toepassing: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2019_nl.  

� Capaciteitsopbouw op het gebied van jeugdzaken 
Capaciteitsopbouwprojecten hebben een transnationale opzet, wat betekent dat minstens drie 
deelnemende organisaties uit drie verschillende landen betrokken zijn, waarvan minstens één 
programmaland en één begunstigd partnerland. Bij projecten die in het kader van "westelijke Balkan 
Jeugd", "oostelijk partnerschap Jeugd" of "zuidelijk Middellandse Zeegebied Jeugd" worden gefinancierd, 
mogen geen deelnemende organisaties/deelnemers uit andere aangrenzende regio's betrokken zijn. 

Financieringsmodaliteit 

De financieringsmodaliteiten worden niet op het niveau van het programma gespecifieerd (Erasmus+), maar 
worden bepaald per oproep. In de officiële projectoproepen wordt steeds vermeld welke acties in aanmerking 
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komen voor financiering, welke kosten in aanmerking komen en welk percentage maximaal door de Europese 
Commissie gefinancierd kan worden. De Erasmus+ programmagids bevat hier zeer gedetailleerde informatie over. 

Zie https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2019_nl 
per actie/projectype: ‘wat zijn de financieringsregels?’.  

Ook geeft de programmagids een duidelijk overzicht van de betalingsmodaliteiten wanneer projecten zijn gewonnen 
en de mogelijkheden van prefinanciering.  

Zie https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2019_nl, 
Deel C – informatie voor aanvragers.  

Hoe projectvoorstellen indienen? 

Het programma wordt beheerd door enerzijds de Europese Commissie en anderzijds de nationale agenschappen: 

� JINT vzw, http://www.jint.be/  
� EPOS, http://www.epos-vlaanderen.be/  
� EU Sport link, http://www.eusportlink.be/ 
� EACEA (Europese Commissie), http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php  

Voor actie 2 vindt u hieronder een overzicht van waar projectvoorstellen moeten ingediend worden. 

Kernactie 2 Samenwerking voor innovatie en goede praktijken 

Actie Indienen bij 

Strategische partnerschappen op het gebied van onderwijs, opleiding en 
jeugdzaken (alle) 

EPOS (onderwijs en vorming)  
JINT (Jeugd) 

Strategische partnerschappen op het gebied van jeugdzaken alleen JINT 

Kennisallianties, Sector Skills allianties EACEA (Europese Commissie) 

Capaciteitsopbouw op het gebied van jeugdzaken EACEA (Europese Commissie) 
 

Alle organisaties die deelnemen aan een Erasmus+ project moeten een “ECAS” account aanmaken (European 
Commission Authentication Service) via https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi. 

Voorbeelden van projecten en Vlaamse CCS-organisaties met ervaring in dergelijke 
aanvragen 

In de vorige programmaperiode 2007-2013 namen verschillende Vlaamse CCS-organisaties deel aan projecten die 
door voorgangers van het nieuwe Erasmus+ -programma gesubsidieerd werden.  

Voorbeelden rond onderwijs 

� ETNA-project - EXPLORING TECHNOLOGIES AND NEW APPROACHES IN ART EDUCATION FOR SENIOR 
ADULTS (2012-2014), een Grundtvig-Leerpartnerschap met partners uit BG, BE, PL, UK, CZ en DE. In 
Vlaanderen werkte Mu-Zee-um (Oostende) mee aan dit project. Projectwebsite: http://etna-
learning.weebly.com/ 

� Gemeenschapscentrum De Zeyp had een Grundtvig-Leerpartnerschap van 2011-2013 met de titel: ‘Guide 
us into Arts’. Hun partners kwamen uit RO, PL, DE, UK, CZ, HR en TR. 

 
Voorbeelden rond jeugdzaken 
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� Jongereninitiatief BAIRRO BAILA (the neighbourhood dances) - Door: LOST Collective. LOST Collective een 
informele groep van Portugese en Vlaamse jongeren die samen een social videoproject in Portugal opzetten. 

� Europees vrijwilligerswerk: E-crobatics² - Door: Circolito vzw. Circusschool Circolito zet de deuren open voor 
een vrijwilliger uit Italië. De Italiaanse Naomi zakt voor een jaar af naar Mechelen om er mee te draaien in 
de werking van Circolito 

� Groepsuitwisseling: Right here - Door: Larf vzw. 'Right here' gebruikt theater als een tool om de blik van 
jongeren te verruimen door hen in contact te brengen met jongeren uit België, Nederland en U.K. 

Vlaamse contactpunten (voor Onderwijs & vorming en Jeugd) 

EPOS vzw (onderwijs & vorming) 
Hendrik Consciencegebouw 7C 
Koning Albert II-laan 15 
1210 Brussel 
T +32 2 553.97.31 
info@epos-vlaanderen.be 
http://www.epos-vlaanderen.be/ 

JINT vzw (jeugd) 
Internationaal Jeugdcentrum 
Grétrystraat 26 
1000 Brussel 
T +32 2 209.07.20 
jint@jint.be 
www.jint.be 
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EUROPE FOR CITIZENS 
 

Wat? 

De kerngedachte van dit programma is het verkleinen van de kloof tussen Europa en diens burgers. De algemene 
doestelling van het Europe for Citizens-Programma (2014-2020) is (1) bijdragen aan de kennis van de burgers 
over de Unie, haar geschiedenis en verscheidenheid, en (2) aanmoedigen van Europees burgerschap en verbeteren 
van de voorwaarden voor democratische en burgerparticipatie op Unieniveau. Hiertoe ondersteunt het programma 
maatschappelijke organisaties die burgers betrekken bij het democratische proces van de EU. 

 
Om deze algemene doelstelling te behalen, heeft men twee specifieke objectieven omschreven: 

� het creëren van een sterker bewustzijn op het gebied van gedenken, gezamenlijke geschiedenis en 
waarden en het doel van de Unie om vrede, haar waarden en het welzijn van haar inwoners te bevorderen 
door debat, reflectie en netwerkontwikkeling te stimuleren; 

� het aanmoedigen van democratische en burgerparticipatie op Unieniveau door de kennis van de burgers 
over het Europese beleidsvormingsproces te vergroten en door meer mogelijkheden voor maatschappelijk 
en intercultureel engagement en vrijwilligerswerk op Unieniveau te creëren. 

Binnen het kader van de algemene doelstellingen van het programma worden door de Europese Commissie 
periodiek prioriteiten vastgelegd (zie verder). In 2014 en 2015 gebeurde het vastleggen van deze prioriteiten 
nog op jaarlijkse basis. Vanaf 2016 gelden de prioriteiten voor de volledig resterende periode 2016-2020, om 
indieners de nodige tijd te geven voor het voorbereiden van een aanvraag. Aanvragers worden aangemoedigd om 
projecten uit te werken die in de lijn van de (algemene en specifieke) doelstellingen van het programma liggen en 
op de jaarlijkse prioriteiten aansluiten.  

Link met CCS (beleids)prioriteit(en) 

� Ondersteunen van internationale promotie 
� Verbeteren van toegang tot internationale markten 
� Promotie van transversale regionale samenwerking 
� Promotie van (sectoroverschrijdende) netwerking en samenwerking 

Totale budget 2014-2020 

Totale budget: 185 miljoen EUR 

Het programma wordt beheerd door het Europese agentschap EACEA: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-
citizens_en 

De algemene programmagids (2019) kan geraadpleegd worden via https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-
citizens_en.  

 Aard van projecten en activiteiten die in aanmerking komen 

Het programma ondersteunt projecten die passen binnen één van de volgende inhoudelijke onderdelen. 

� Europees Herdenken - bewustwording van herinnering, gemeenschappelijke geschiedenis, waarden en 
het doel van de EU (“Onderdeel 1”) 

� Democratische betrokkenheid en participatie van de burger - Bevordering van de democratische en 
burgerlijke participatie van burgers op EU-niveau (“Onderdeel 2”): 

o Stedenbanden (Town Twinning)  
o Netwerken van steden  
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o Civiele samenlevingsprojecten  

Onderdeel 1 rond Europees Herdenken is sterk verbonden aan cultureel erfgoed en geschiedenis. Ook Town 
Twinning projecten omvatten vaak activiteiten gerelateerd aan cultureel erfgoed. 

In de periode 2018-2020 zijn de prioriteiten voor beide Onderdelen als volgt vastgelegd: 

� Onderdeel 1: Europees herdenken 

Dit onderdeel omvat projecten die de kennis van gedenken, van de gemeenschappelijke geschiedenis en 
waarden en van het doel van de Unie vergroten. De projecten moeten het debat stimuleren rond een 
historische gebeurtenis van Europese betekenis die ook momenteel nog grote relevantie heeft.  

De specifieke prioriteiten voor deze actie in de periode 2018-2020 zijn: 

o Herdenking van grote historische gebeurtenissen uit de recente Europese geschiedenis. Onderstaande 
tabel geeft een overzicht van de gebeurtenissen die in aanmerking komen om projecten rond te 
formuleren in de jaren 2018 tot 2020. Via dit onderdeel zal het programma ook steun verlenen aan 
projecten ter bevordering van de rol van het Europese culturele erfgoed als een cruciaal element van 
culturele diversiteit, en interculturele dialoog en lokaal erfgoed in relatie tot het Europese geheugen. 

Jaar van 
aanvraag 

Herdenkingen 

2019 o 1919: Vredesverdragen einde WOI (incl. Verdrag van Versailles) 
o 1939: Einde Spaanse burgeroorlog in een EU perspectief  
o 1979: Europese Parlementsverkiezingen – het eerste direct verkozen 

Europese Parlement 
o 1989: Democratische revoluties in Centraal- en Oost-Europa, en de val van 

de Berlijnse muur 
o 2004: 15 jaar Europese uitbreiding naar Centraal- en Oost-Europa 

2020 o 1950: Robert Schumand Verklaring 
o 1990: Duitse éénmaking 
o 2000: Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie 

 
o Het Europees maatschappelijk leven en democratische bewegingen onder totalitaire regimes  
o Ostracisme en verlies van bugerschap onder totalitaire regimes: welke lessen kunnen we trekken voor 

vandaag? 
o Democratische transitie en toetreding tot de Europese Unie  

 

� Onderdeel 2: Democratische betrokkenheid en burgerparticipatie 

Het tweede onderdeel is gericht op projecten die democratische en burgerparticipatie van burgers op 
Europees niveau aanmoedigen.  

De prioriteiten voor deze actie in 2019 zijn: 

o Debatteren over de toekomst van Europa en het Euroscepticisme uitdagen.  
o Solidariteit in tijden van crisis 
o Bestrijden van stigmatisering van ‘immigranten' en het opbouwen van counter narratives om de 

interculturele dialoog en wederzijds begrip te bevorderen 

In dit onderdeel zijn volgende activiteiten mogelijk: 

o Stedenbanden 
Projecten binnen deze soort actie willen mensen uit heel Europa samenbrengen om samen te werken 
rond bepaalde onderwerpen, die in lijn liggen met de objectieven van het programma. Er wordt 
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prioriteit gegeven aan projecten die in de lijn liggen van de prioriteiten 2014. Het begrip Town-
Twinning mag breed geïnterpreteerd worden: niet enkel steden en gemeenten mogen deelnemen. 

o Netwerken tussen steden 
Projecten binnen dit soort actie wil lange termijn samenwerking mogelijk maken tussen steden, 
gemeenten en maatschappelijke organisaties. Er kan samengewerkt worden rond thema’s die alle 
partijen aanbelangt en die nauw samenhangen met de objectieven van het programma. Er wordt van 
deze projecten verwacht dat zij gericht werken met bepaalde doelgroepen en dat de lokale burgers 
hierbij betrokken worden. 

o Civiele samenlevingsprojecten 
Projecten binnen dit soort actie ondersteunen transnationale partnerschappen en netwerken die op 
een directe manier burgers betrekken. Deze projecten zijn gericht op kennisbevordering over het EU-
beleid bij Europese burgers en biedt deze burgers de kans om zelf deel te nemen aan het 
beleidsvormingsproces van de EU. 

 
De twee onderdelen worden aangevuld met een horizontale actie, welke inzet op valorisatie (analyse, verspreiding 
en gebruik) van projectresultaten. 

Zie ook http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en voor een samenvatting van de prioriteiten, alsook 
informatie over de prioriteiten voor 2018 - 2020. 

Projectindiening via periodieke projectoproepen 

Het Europe for Citizens programma werkt met periodieke (jaarlijks/halfjaarlijks) oproepen voor het indienen van 
projecten voor één van volgende onderdelen/activiteiten: 

Volgende kalender van deadlines zijn in 2019 van kracht: 

Actie Deadline 

Europees Herdenken 1 februari 

Stedenbanden 1 februari 
1 september 

Netwerken tussen steden 1 maart 
1 september 

Civiele samenlevingsprojecten 1 september  

Meest relevante calls voor CCS organisaties 

De vier calls zijn potentieel allemaal interessant voor CCS organisaties. 

Wie kan deelnemen (als hoofdaanvrager)? 

� Europees herdenken 
Publiekrechtelijke lokale/regionale overheden of non-profitorganisaties, inclusief maatschappelijke 
organisaties, verenigingen van overlevenden en cultuur-, jongeren-, onderwijs- en onderzoeksorganisaties, 
verenigingen van partnersteden 

� Stedenbanden 
Steden/gemeenten of hun stedenbandencomités of andere non-profitorganisaties die lokale overheden 
vertegenwoordigen 

� Netwerken tussen steden 
Aanvragers: Steden en gemeenten, stedenbandencomités, vzw’s die de lokale autoriteiten 
vertegenwoordigen, netwerken van steden en gemeenten, andere niveaus van lokale en regionale 
autoriteiten. Andere organisaties betrokken in het project kunnen ook non-profit maatschappelijke 
organisaties zijn. 
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� Civiele samenlevingsprojecten 
Aanvragers: Non-profit organisaties, zoals maatschappelijke organisaties, culturele organisaties, onderwijs-
organisaties en onderzoekinstellingen. Andere organisaties betrokken in het project kunnen ook 
lokale/regionale autoriteiten zijn. 

Aanvragers moeten aan volgende voorwaarden voldoen: 

� Ze moeten voldoende middelen hebben om hun activiteiten te onderhouden gedurende het project. 
� Ze moeten de professionele vaardigheden en motivatie hebben om het project uit te voeren. 

Partnervereisten 

� Europees herdenken 
Organisaties van minimum 1 deelnemend land, maar voorkeur wordt gegeven aan transnationale 
projecten 

� Stedenbanden 
Organisaties van minimum 2 deelnemende landen (min. 1 EU-lidstaat) 

� Netwerken tussen steden 
Organisaties van minimum 4 deelnemende landen (min. 1 EU-lidstaat) 

� Civiele samenlevingsprojecten 
Organisaties van minimum 3 deelnemende landen (min. 1 EU-lidstaat) 

Financieringsmodaliteit 

� Europees herdenken 
De maximale steun die een project kan ontvangen is 100.000 EUR 
De maximale projectduur is 18 maanden. 

� Stedenbanden 
De maximale steun die een project kan ontvangen is 25.000 EUR 
De maximale duur van de bijeenkomst is 21 dagen. 

� Netwerken tussen steden 
De maximale steun die een project kan ontvangen is 150.000 EUR 
De maximale projectduur is 24 maanden. 

� Civiele samenlevingsprojecten 
De maximale steun die een project kan ontvangen is 150.000 EUR 
De maximale projectduur is 18 maanden. 

Hoe projectvoorstellen indienen? 

Het Europe for Citizens programma wordt beheerd door het Europese agentschap EACEA, welke verantwoordelijk 
is voor het opstellen van oproepen voor het indienen van voorstellen, het selecteren van projecten en verdere 
opvolging/toezicht bij uitvoering van de goedgekeurde projecten.  

Projectvoorstellen worden ingediend met gebruikmaking van een elektronisch subsidieaanvraagformulier (eForm). 
Alle officiële documenten hiervoor kunnen (per actie) gevonden worden op 
https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en. 

Alle organisaties die deelnemen aan een Europe for Citizens project moeten een “ECAS” account aanmaken 
(European Commission Authentication Service) via https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi. 

Voorbeelden van projecten en Vlaamse CCS-organisaties met ervaring in dergelijke 
aanvragen 

In de vorige programmaperiode 2007-2013 namen heel wat Vlaamse organisaties deel aan projecten die door het 
Europese Europe for Citizens-programma gesubsidieerd werden. Voorbeelden van dergelijke projecten met 
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minimum één Vlaamse/Belgische partner in het consortium werden samengebracht in de publicatie ‘Europa voor 
de Burger 2007-2013. Inspirerende voorbeelden’.  

Raadpleeg de publicatie op http://www.cjsm.be/cultuur/onderzoek-en-publicaties/europa-voor-de-burger-2007-
2013-inspirerende-voorbeelden 

Op de website van het Europese agentschap EACEA kunnen overzichten geraadpleegd worden van goedgekeurde 
projecten binnen elk van de onderdelen:  

� voor het 2014-2020 programma: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selection-results_en  

� voor het 2007-2013 programma: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/results_compendia/results_en.php 

Vlaams contactpunt 

Marie Renier 
Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media 
Stafdienst Internationaal 
Arenberggebouw 
Arenbergstraat 9  
1000 Brussel 
T +32 2 553 06 70  
europavoordeburger@vlaanderen.be  
https://cjsm.be/cultuur/themas/internationaal-cultuurbeleid/subsidies/europa-voor-de-burger-vlaanderen-ecp  
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HORIZON 2020 

Wat? 

Met Horizon 2020 wil de Europese Unie (EU) het concurrentievermogen van Europa vergroten 
door wetenschap en innovatie te stimuleren. Daarnaast wil de EU het bedrijfsleven en de academische wereld 
uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen. 
Bijvoorbeeld klimaatverandering, vergrijzing, voedselveiligheid en betaalbare duurzame energie. Horizon 2020 
ondersteunt meer specifiek acties die passen binnen één van de volgende drie pijlers of één van de twee specifieke 
doelstellingen: 

- Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek van wereldniveau (Excellent Science) 
- Het versterken van industrieel leiderschap in de Europese economie (Industrial Leadership) 
- Het ontwikkelen van oplossingen voor belangrijke Europese maatschappelijke uitdagingen (Societal 

Challenges) 
- Specifieke doelstelling ‘Verspreiding van excellentie en verbreding van deelname' 
- Specifieke doelstelling 'Wetenschap met en voor de maatschappij’ 

De drie pijlers omvatten verschillende financiële instrumenten om onderzoekers, bedrijven en 
onderzoeksorganisaties te ondersteunen. Enkel acties in de laatste twee pijlers staan open voor ondernemingen. 
Onder de eerste pijler kunnen wel individuele onderzoekers financiering ontvangen. 

Ondersteuning voor cultuurgerelateerd onderzoek is beschikbaar in elk van de drie pijlers van het programma: 
Uitstekende wetenschap, Industrieel leiderschap en Maatschappelijke uitdagingen. 

 
Link met CCS (beleids)prioriteit(en) 

� Versterken van onderzoek, ontwikkeling en innovatie 
� Verbeteren/uitbouwen van digitale infrastructuur voor CCS 

Totale budget 2014-2020 

80 miljard EUR (30 miljard tussen 2018-2020) 

Vereiste inhoudelijke focus van in te dienen projecten 

De Europese Commissie stelt jaarlijks samen met de lidstaten een werkprogramma op voor ieder onderdeel. Een 
werkprogramma beschrijft in detail welke activiteiten (naar inhoud) dat jaar voor financiering in aanmerking komen. 
De werkprogramma’s van de Europese Commissie vormen vervolgens het kader waarbinnen specifieke 
projectoproepen (calls for propsal) worden gelanceerd:  
 
 
� I. Excellent Science 

o European Research Council (ERC) 
o Marie Skłodowska-Curie 
o Future and Emerging Technologies (FET) 
o Research infrastructures 

� II. Industrial Leadership 
o Leadership in enabling & industrial technologies (LEITs) (ICT, nanotechnologies, materials, 

biotechnology, manufacturing, space) 
o Access to risk finance - Leveraging private finance & venture capital  
o Innovation in SMEs - Fostering all forms of innovation in all types of SMEs 

� III. Societal Challenges 
o Health, demographic change and wellbeing 
o Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland 
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o Water research and the bioeconomy 
o Secure, Clean and Efficient Energy 
o Smart, Green and Integrated Transport 
o Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw materials 
o Inclusive, Innovative and Reflective societies 
o Secure Societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens 

� IV. Specific Objective 'Spreading Excellence & Widening Participation' 
o Spreading excellence & widening participation 

� V. Specific Objective 'Science With And For Society' 
o Science with and for society 

� Enhanced European Innovation Council pilot initiative 2019 
o High-risk innovative projects with potential to scale up internationally (funding, coaching, strategic 

advising) 

Projectindiening via periodieke projectoproepen 

Horizon 2020 werkt binnen de pijlers ‘Industrial Leadership’ en ‘Societal Challenges’ met jarige werkprogramma’s 
en periodieke projectoproepen (Calls for Proposal), waarop vervolgens projectvoorstellen kunnen ingediend 
worden.  

Het volledige werkprogramma voor de periode 2018-2020 kan geraadpleegd worden op 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections  

Momenteel zijn alle calls voor de periode 2018-2020 gepubliceerd. De sluitingsdata voor indiening variëren per 
onderdeel.  

De timing voor de projectoproepen en de deadlines voor indiening zijn verschillend per actie. Alle oproepen die 
momenteel open staan en waarvoor dus projectvoorstellen kunnen voorbereid en ingediend worden, zijn terug te 
vinden op het nieuwe “Funding & tender opportunities portal”: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search; selecteer op programma onder “Filter by 
programme” 

De Europese Commissie heeft een online handleiding ontworpen voor éénieder die geïnteresseerd is in het Horizon 
2020 programma: http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm  

Meest relevante oproepen voor CCS organisaties (momenteel bekend) 

Hieronder lijsten we de open en toekomstige oproepen op die ons inziens meest relevant zijn voor actoren in de 
culturele en creatieve sector, én momenteel bekend zijn. Maar dit is slechts een (subjectieve) selectie, welke je een 
idee geeft van de mogelijkheden.  

We raden iedereen met interesse in Horizon 2020 aan om de programmawebsite te raadplegen, 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en en alle oproepen te bekijken op het nieuwe “Funding & tender 
opportunities portal”, waar je via de zoekfunctie op H2020 en specifieke programmaonderdelen relevante oproepen 
kunt selecteren: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search.  

Voorlopig kunnen de calls nog geraadpleegd worden via het “participants portal” (deze migreert naar het nieuwe 
“Funding & tender opportunities portal”): http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 
(“funding opportunities”).  
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1. Societal challenges  – Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective 
societies 

Onderwerp Omschrijving  Budget 
(miljoen 
EUR) 

Deadline 

DT-
TRANSFORMATIONS-
11-2019 
 

 
Collaborative approaches to cultural heritage for 
social cohesion 
Call  (participants portal): Collaborative 
approaches to cultural heritage for social 
cohesio 
 

12 14-03-2019 
 

DT- 
TRANSFORMATIONS-
04-2019-2020 

Innovative approaches to urban and regional 
development through cultural tourism  
Call (participants portal): Innovative approaches 
to urban and regional development through 
cultural tourism 
 

9 14-03-2019 
 

DT-GOVERNANCE-
13-2019 
 

Digitisation, Digital Single Market and European 
culture: new challenges for creativity, 
intellectual property rights and copyright 
Call (participants portal): Digitisation, Digital 
Single Market and European culture: new 
challenges for creativity, intellectual property 
rights and copyright 
 

40 
 

14-03-2019 

SC5-20-2019 Transforming historic urban areas and/or 
cultural landscapes into hubs of 
entrepreneurship and social and cultural 
integration  
Call (participants portal): Transforming historic 
urban areas and/or cultural landscapes into hubs 
of entrepreneurship and social and cultural 
integration 
 

25 19-02-2019 

DT-
TRANSFORMATIONS-
08-2019 

The societal value of culture and the impact of 
cultural policies in Europe  
Call (participants portal): The societal value of 
culture and the impact of cultural policies in 
Europe 
 

9 14-03-2019 

 
 

2. Kmo-instrument (SME Instrument, Phase 1&2) 

Het ‘kmo-instrument’ is bedoeld voor bedrijven met de ambitie om te groeien. Het gaat hierbij om internationaal 
georiënteerde, innovatieve bedrijven. Het instrument ondersteunt de ontwikkeling van innovatieve (disruptieve) 
oplossingen en het verkennen van nieuwe markten. Er kan voor 3 fases ondersteuning aangevraagd worden 
(waaronder 2 waarvoor subsidies kunnen aangevraagd worden): 

� Haalbaarheidsstudie - De Europese Unie kan tot 50.000 euro financieren voor de uitvoering van een 
haalbaarheidsstudie om de levensvatbaarheid van een bepaalde disruptieve innovatie te testen.  

� R&D/demonstratie - Met hulp van de EU kan de KMO haar voorstel verder ontwikkelen dankzij 
innovatieactiviteiten, zoals demonstratie, testen, schaalvergroting of miniaturisatie. De KMO zal ook een 
meer ontwikkeld businessplan opstellen. De EU bijdrage in deze fase schommelt tussen € 0,5 miljoen en € 
2,5 miljoen. 
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� Commercialisatie (geen subsidie) - KMO’s kunnen ten slotte ook uitgebreide ondersteuning krijgen voor 
bedrijfsacceleratie, waaronder training, coaching en het vergemakkelijken van toegang tot risicofinanciering, 
om het project verder te polijsten tot een verhandelbaar product. Extra ondersteuning en 
netwerkmogelijkheden worden aangeboden via Enterprise Europe Network (EEN). 

 
Onderwerp Omschrijving  Budget 

(miljoen 
EUR) 

Deadline 

H2020-
SMEINST-
2018-2020 

Horizon 2020 dedicated SME Instrument - Phase 1 
 
Topic: New business models for inclusive, innovative 
and reflective societies Your goal in Phase 1 is to 
formulate a solid, high-potential innovation project with 
a European or global growth-oriented strategy. 
 
 
 
 
 
Horizon 2020 dedicated SME Instrument - Phase 2 
This funding helps you develop your business concept 
further into a market-ready product, service or process 
aligned with your company's growth strategy. Activities 
could, for example, include trials, prototyping, 
validation, demonstration and testing in real-world 
conditions, and market replication.  
 

163.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.469 

Deadlines(s):  
13-02-2019  
07-05-2019  
05-09-2019  
06-11-2019  
12-02-2020  
06-05-2020  
02-09-2020  
04-11-2020  
 
 
09-01-2019  
03-04-2019  
05-06-2019  
09-10-2019  
08-01-2020  
18-03-2020  
19-05-2020  
07-10-2020  
 

Wie kan deelnemen (als hoofdaanvrager)? 

Iedere organisatie die actief is in onderzoek, (technologische) ontwikkeling en innovatie in internationaal verband 
alsook individuele onderzoekers kunnen deelnemen. 

Partnervereisten 

Om in aanmerking te komen moet men meestal samenwerken met buitenlandse partners, maar dit is niet altijd het 
geval. Zo behoeven innovatieprojecten door kmo’s geen samenwerking met andere partners. Hoeveel partners 
minimaal moeten betrokken zijn in het consortium hangt af van het soort project: 

Soort project Omschrijving Aantal partners 
Research and innovation activities 
(RIA) 

Onderzoeksproject met mogelijk innovatie 
elementen 

3 of meer 

Innovation (I) Innovatieproject (demo, pilot, market replication) 3 of meer  
SME Instrument (SME) Innovatieproject door kmo 1 of meer 
Fast Track to Innovation Co-creëer en test baanbrekende producten, 

diensten of bedrijfsprocessen die het potentieel 
hebben om bestaande te revolutioneren of compleet 
nieuwe markten te creëren 

3 of meer 

Coordination and support action 
(CSA) 

Ondersteunende activiteiten  1 of meer 

Pre-commercial procurement (PCP) Aanbesteden van onderzoek en innovatie  
 

3 of meer 

Public procurement of innovation 
(PPI) 

Aanbesteden van innovatieve producten of diensten 
  

3 of meer 

ERA-NET Afstemming nationale onderzoeksprogramma’s  
 

3 of meer 
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Opmerking: organisaties uit landen buiten de Europese Unie komen niet altijd in aanmerking voor subsidie. Zij 
kunnen wel deel uitmaken van het projectconsortium, maar kunnen dan geen aanspraak maken op het Europese 
subsidiebudget voor het project. 

Financieringsmodaliteit – aard van de steun 

De financieringsmodaliteiten worden niet op het niveau van het programma gespecifieerd (Horizon 2020), maar 
worden bepaald per oproep. In de officiële projectoproepen wordt steeds vermeld welke acties in aanmerking 
komen voor financiering, welke kosten in aanmerking komen en welk percentage maximaal door de Europese 
Commissie gefinancierd kan worden. Raadpleeg de toelichtingen voor de acties die u interesseren.  

De Europese Commissie financiert zelden projecten voor 100%. Het gaat veelal om co-financiering, waarbij de 
Europese Commissie bijvoorbeeld maximaal 70% van de kosten die in aanmerking komen zal financieren. De 
overige 30% dient gefinancierd te worden uit andere middelen.  

Voor Horizon 2020 projecten gelden grofweg volgende richtlijnen mbt co-financiering: 

Soort project Omschrijving Subsidie/cofinanciering 
Research and innovation activities 
(RIA) 

Onderzoeksproject met mogelijk innovatie 
elementen 

100% 

Innovation (I) Innovatieproject (demo, pilot, market 
replication) 

70% (non-profit 100%) 

SME Instrument (SME) Innovatieproject door kmo 70% / 100% 
Coordination and support action 
(CSA) 

Ondersteunende activiteiten  100% 

Pre-commercial procurement 
(PCP) 

Aanbesteden van onderzoek en innovatie  
 

70% cofinanciering 

Public procurement of innovation 
(PPI) 

Aanbesteden van innovatieve producten of 
diensten   

33% cofinanciering 

ERA-NET Afstemming nationale 
onderzoeksprogramma’s  
 

33% cofinanciering 

 

Hoe indienen?  

Voorstellen moeten elektronisch ingediend worden via het “Funding & tender opportunities portal”: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home  

Voorbeelden van projecten en Vlaamse CCS-organisaties met ervaring in dergelijke 
aanvragen 

Volgende CCS-organisaties waren in het verleden al partner in onderzoeksprojecten die gesubsidieerd werden door 
het Europese subsidieprogramma voor onderzoek: 

� Orpheus: https://orpheusinstituut.be/nl/  

� CREW: CREW_lab wordt gesteund via het Onderzoeksproject '2020 3D MEDIA' met steun van de Europese 
Commissie 

Vlaamse contactpunten 

Geïnteresseerde kandidaat-aanvragers kunnen voor advies en begeleiding terecht bij de Vlaamse contactpunten 
voor Horizon 2020. Zie onderstaande tabel voor een overzicht van de contactpunten en de thema’s/programma-
onderdelen waarvoor je bij hen terecht kan. 
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Je kunt de meest recente informatie over contactpunten steeds hier raadplegen: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp 
https://www.ncpflanders.be/our-team  

  

Thema's Contact (e-mail) tel 
Horizon 2020 NCP coördinatie - nationaal Leo Van de Loock (VLAIO): 

leo.vandeloock@vlaio.be 
02/432 37 05 

Health, demographic change & wellbeing Lieve Apers  (VLAIO):  
Lieve.Apers@vlaio.be 

02/497 59 33 
58 

Food, agriculture, biotech Patrick De Molder (VLAIO):  
patrick.demolder@vlaio.be  

02/497 59 33 
90  

Secure, clean and efficient energy Bart De Caesemaker  (VLAIO):  
bart.decaesemaeker@vlaio.be 

02/432 42 49  

Climate, resource efficiency and raw materials  Kathleen Goris (VLAIO) :  
kathleen.goris@vlaio.be 

02/432 43 99 

SME Magali Parent (VLAIO  :  
magali.parent@vlaio.be 

02/432 42 42 

Access to risk finance Geert Dauwe (VLAIO): 
geert.dauwe@vlaio.be  

0475/76 70 75  

Legal and financial aspects Nico Deblauwe (IWT): 
nico.deblauwe@vlaio.be  

02/432 43 00   
ICT 
 Smart, green and integrated transport Pascal Verheye (VLAIO): 

pascal.verheye@vlaio.be 
02/209 27 38 

 Security / NCP Coördinator Vlaanderen Ann Van Hauwaert (Research 
Foundation Flanders): 
ann.vanhauwaert@fwo.be 

02/ 2 550 15 60 

Nanotech, advanced materials and advanced 
manufacturing 

François Stassijns (VLAIO): 
francois.stassijns@vlaio.be 

02/432 42 35 
 

Space 
ERC Margot Beereboom (FWO) 

ncp_fwo@fwo.be  
02/550 15 76 

Marie Sklodowska Curie Actions 
European Research Infrastructures 
Science with and for Society 
Future and Emerging technologies 
Inclusive, innovative and reflective societies (SC6) Man Hei To (FWO) 

ncp_fwo@fwo.be 
02/550 15 55 
 
 

Widening participation and Spreading excellence 
JRC 

EURATOM Dirk Ceuterick (SCK): 
dceuterick@sckcen.be 

014/33 29 05 
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ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS (EYE) 
 

Wat? 

Het Erasmus for Young Entrepreneurs programma werd begin 2009 gelanceerd door de Europese Commissie met 
als doel beginnende ondernemers te helpen bij het verwerven van vaardigheden die nodig zijn om een kmo te 
beheren en te laten groeien. Daartoe biedt het programma de mogelijkheid aan nieuwe ondernemers om gedurende 
een periode van minimaal één maand en maximaal zes maanden samen te werken met een ervaren ondernemer 
in een andere EU-lidstaat. Intermediaire organisaties helpen bij het zoeken naar geschikte partnerorganisaties in 
het buitenland. Bovendien voorziet het programma in praktische en financiële steun voor de nieuwe ondernemer.  

Zie ook http://www.enterpriseeuropevlaanderen.be/erasmus-voor-jonge-ondernemers 

Programmagids: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/upload/Programme%20Guide%20EN.pdf  

Link met CCS (beleids)prioriteit(en) 

� Promotie van internationale mobiliteit 
� Versterken van ondernemerschap en management in CCS via coaching 

Totale budget 2014-2020 

Het Erasmus for Young Entrepreneurs programma maakt deel uit van het COSME budget (2,3 miljard EUR). Zie p. 
75 voor meer informatie over COSME. 

Aard van projecten en activiteiten die in aanmerking komen 

Het EYE programma biedt financiële ondersteuning zodat nieuwe ondernemers (NO) ervaring kunnen opdoen bij 
ervaren gast-ondernemers (GO) (on-the-job training).  

De GO die een NO onder zijn hoede neemt, zal daarvoor ondersteund worden door het programma, op voorwaarde 
dat het gebaseerd is op wederzijdse interesse, het gefaciliteerd wordt door wenselijke IO's (Intermediaire 
Organisatie), aan de voorwaarden van het programma voldaan is en de nodige overeenkomsten tussen alle 
betrokken partijen ondertekend zijn. Elke sector van de private economie kan deelnemen aan het programma. 
Ondernemers die willen deelnemen aan het project, moeten afkomstig zijn uit een micro, kleine of middelgrote 
onderneming. 

Het verblijf in het buitenland moet binnen een totale tijdsspanne van twaalf maanden afgerond zijn en moet één 
tot zes maanden bedragen. Het verblijf mag binnen deze tijdsspanne opgedeeld worden in een aantal kortere 
periodes (minimum: één week), waarbij de NO werkelijk ter plekke bij de GO verblijft op diens bedrijf. 

Voorbeeldactiviteiten die de NO tijdens het buitenlands verblijf kan ondernemen en in aanmerking komen voor 
onderstuening binnen dit programma: 

� Het volgen van een senior GO; 

� Marktonderzoek en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten; 

� Projectontwikkeling, innovatie en R & D; 

� Een frisse kijk leveren op bestaande bedrijfsprocessen; 

� Het begrijpen van kmo-financiën; 

� Branding, verkoop en marketing van het GO-bedrijf; 

� Het realiseren van concrete projecten op één of meer van bovenvermelde domeinen. 
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Projectindiening via online kandidaatstelling 

Geïnteresseerde NO's en GO’s die willen in aanmerking komen voor deelname in dit programma, stellen zich 
kandidaat door middel van een online registratieformulier. Registratie kan doorlopend gebeuren.  

Wie kan deelnemen? 

Nieuwe Ondernemers (NO) 
NO's worden gedefinieerd als ondernemers in een vroeg stadium. Dit zijn zowel ontluikende ("would-be") 
ondernemers die ernstig bezig zijn met de planning van de start van hun eigen zaak, gebaseerd op een 
levensvatbaar business plan, als ondernemers die recent gestart zijn met hun eigen zaak (i.e. die nog niet meer 
dan drie jaar operatief zijn). 

NO's komen in aanmerking om deel te nemen indien zij voldoende ondernemersskills hebben aangetoond in de 
documentatie die gevalideerd is door de IO. 

Gast-Ondernemer (GO) 
GO's zijn succesvolle en ervaren ondernemers (idealiter eigenaar van een micro- en kleine onderneming) of 
personen die direct betrokken zijn bij het ondernemerschap op het niveau van een kmo-raad die betrekking heeft 
op de EU-definitie van micro-, kleine of medium-onderneming. 

Financieringsmodaliteit 

De bedoeling van de financiële steun aan de NO's is bij te dragen aan de reiskosten van en naar het land van 
verblijf en de verblijfskosten (specifiek voor accommodatie) tijdens het bezoek. De financiële steun wordt betaald 
door de IO waarbij de NO de oorspronkelijke aanvraag heeft gedaan. Het bedrag van de financiële steun en de 
gerelateerde details zijn onderhevig aan de overeenkomst tussen de NE en de IO. 

Een voorschot op betalingen is mogelijk. 

Het maandelijks maximum bedrag is afhankelijk van de bestemming (e.g.: 1.100 euro voor Denemarken, 900 voor 
Frankrijk). 

Hoe projectvoorstellen indienen? 

Het proces van kandidaatstelling door een NO voor een werkverblijf bij een GO bestaat uit de volgende vier fases: 

1. Kandidatuurstellingsfase: Geïnteresseerde NO's en GO's stellen zich online kandidaat door middel van 
het registratieformulier en leggen contact met het IO van hun keuze. De desbetreffende verantwoordelijke 
IO's screenen de aanvragen en, eenmaal volledig en voldaan aan de voorwaarden, aanvaarden ze.  

Zie http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?pid=014#.VJASgGd0yUk voor meer informatie over 
het kandidaatstellingsproces voor zowel nieuwe als ontvangende ondernemers. 

Online registratiesysteem: 
https://webgate.ec.europa.eu/erasmusentrepreneurs/index.cfm?fuseaction=app.welcome  

2. Matching fase: De IO's faciliteren de contacten tussen de aanvaarde NO's en GO's en zoeken een match 
tussen beide. Geïnteresseerde NO's en GO's kunnen ook de database van het programma doorzoeken 
naar geschikte partners en suggesties doen aan de IO van hun keuze. 

3. Contract- en voorbereidingsfase: De betrokken partijen (NO, GO, verantwoordelijke IO) bereiken een 
akkoord over het "Erasmus voor Jonge Ondernemers"-programma, het business/werk/leren-plan, taken, 
verantwoordelijkheden, financiële voorwaarden, wettelijke implicaties, etc. en ondertekenen de nodige 
overeenkomsten. De Commissie geeft het finale akkoord voor deze match. NO's en GO's nemen deel aan 
voorbereidende activiteiten die de verantwoordelijke IO's organiseren. 
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4. Implementatiefase: NO's en GO's vervolledigen het verblijf in het buitenland – naargelang hun noden 
– in één of meerdere fases en rapporteren erover. De verantwoordelijke IO's monitoren de waarde van 
de activiteiten en evalueren de resultaten. 

Voorbeelden van projecten en Vlaamse CCS-organisaties met ervaring in dergelijke 
aanvragen 

� http://www.youtube.com/watch?v=Ui-HBmyLPFA: In deze reportage getuigt een jonge Vlaamse 
onderneemster, gespecialiseerd in de restauratie van 19de eeuwse glasramen, hoe zij via Erasmus for Young 
Entrepreneurs meer praktijkervaring kon opdoen op het vlak van restauratie en conservatie van glasramen 
in een gastbedrijf in York (VK) dat al jaren ervaring had in het restaureren en conserveren van glasramen. 

� CREW is een voorbeeld van een Vlaamse CCS-organisatie die in het verleden binnen het Erasmus for Young 
Entrepreneurs-programma een stageplaats aanbood aan een buitenlandse startende CCS-ondernemer. 
www.crewonline.org  

Vlaams contactpunt 

Agentschap Ondernemen, Entreprise Europe Network 
Hajar Zamouri 
Tel: 03/260 87 32 
hajar.zamouri@vlaio.be 
 
Voka - Chamber of Commerce of East-Flanders 
Hilde Schuddinck 
Tel. 0474243563 
hilde.schuddinck@voka.be 

De activiteiten van de regionale contactpunten worden op Europees niveau gecoördineerd door het 
ondersteuningsbureau van het programma: 

Erasmus for Young Entrepreneurs Support Office  
c/o EUROCHAMBRES  
Kunstlaan 19  
1000 Brussel  
T +32 (0)2 282 08 73  
support@erasmus-entrepreneurs.eu 
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/   
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DEVELOPMENT COOPERATION INSTRUMENT 
 

Wat? 

De primaire langetermijn doelstelling van het Development Cooperation Instrument (DCI) is het uit de wereld 
helpen van armoede. In lijn met deze hoofddoelstelling zet het instrument in op: 

� Het versterken van duurzame economische, sociale en ecologische ontwikkeling; 

� Het consolideren en ondersteunen van de uitbouw van een democratisch systeem, het bewaken van 
mensenrechten en alle principes van internationaal recht 

 

Om dit te verwezenlijken ondersteunt het DCI drie types programma’s: 

� Geografische programma’s die ontwikkelingssamenwerkingsprojecten ondersteunen in een lijst van vooraf 
bepaalde landen. De focus ligt op nationale, regionale, transregionale of continentale samenwerkingsacties. 

� Thematische programma’s die focussen op een specifiek domein. Er zijn twee thematische programma’s:  

o ‘Mondiale collectieve goederen en uitdagingen’ programma 

o ‘Steun voor de civiele samenleving’ programma, gericht aan middenveldorganisaties en lokale 
besturen 

� Een Pan-Afrikaans programma om het strategisch partnerschap tussen Afrika en de Europese Unie te 
ondersteunen 

Binnen het DCI worden enerzijds dienstverlenings-, aankoop- en werkcontracten op vraag van de Europese 
instanties gefinancierd, en anderzijds subsidies toegekend voor projecten die inhoudelijk bepaald worden door de 
projectindieners. In deze toolbox focussen we enkel op deze laatste categorie. 

Link met CCS (beleids)prioriteit(en) 

� Verbeteren van toegang tot internationale markten 
� Bijdragen tot maatschappelijke vernieuwing 
� Bijdragen tot lokale en regionale ontwikkeling, stedelijke regeneratie 

Totale budget 2014-2020 

19,7 miljard EUR (voor volledige DCI) 

Aard van projecten en activiteiten die in aanmerking komen 

Algemeen dienen voorstellen voor subsidie bij te dragen tot het behalen van vooropgestelde beleidsdoelstellingen 
die gespecifieerd staan in de projectoproep. Ondersteuning kan volgende vorm aannemen: 

� financiële ondersteuning voor een specifiek gedefineerd project (een ‘action grant’); 
� financiële ondersteuning voor de operationele werking van de aanvragende entiteit (een ‘operating grant’). 

Projectindiening via periodieke projectoproepen 

Periodiek worden projectoproepen gepubliceerd op de website van EuropeAid: zie  
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1417429020476&do=publi.welcome&ORDERBY=upd&NBPUBLILIST=15&SEARCH
TYPE=QS&ORDERBYAD=Desc&userlanguage=en  

Elke projectoproep wordt vergezeld van een handleiding voor projectindieners, die eveneens gepubliceerd worden 
op de EuropeAid website. Deze handleiding bevat alle richtlijnen voor het correct indienen van een projectvoorstel.  

Projectoproepen gebeuren in de regel volgens een getrapte procedure. In een eerste fase wordt een oproep 
gelanceerd voor het indienen van een conceptnota. Op basis van de ontvangen conceptnota’s wordt een shortlist 
opgesteld van entiteiten die een uitgewerkt projectvoorstel kunnen indienen.  

We refereren naar de publicatie ‘Procurement and grants for European Union external actions – a practical guide’ 
(PRAG guide) 
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/?header_description=DEVCO+Prag+to+financial+and+contractual+procedur
es+applicable+to+external+actions+financed+from+the+general+budget+of+the+EU+and+from+the+11th+E
DF&header_keywords=ePrag%2C+europa, hoofdstuk 6 voor een meer gedetailleerde beschrijving van de 
richtlijnen voor het indienen van projectvoorstellen. 

Meest relevante calls voor CCS organisaties 

Momenteel zijn er geen relevante calls gepubliceerd die zich richten tot CCS organisaties. 

Wie kan deelnemen (als hoofdaanvrager)? 

Het indienen van projectaanvragen staat open voor alle juridische entiteiten en natuurlijke personen, in zoverre 
deze laatste kunnen aantonen dat ze de operationele en financiële slagkracht hebben om het project succesvol uit 
te voeren.  

Projecten kunnen onder andere ingediend worden door entiteiten die betrokken zijn bij onderwijs en training, 
informatie en communicatie, innovatie en onderzoek rond Europees beleid, of entiteiten die activiteiten ontplooien 
rond promotie van burgerschap en mensenrechten. 

Partnervereisten 

De exacte partnervereisten zijn projectoproep-specifiek.  

Financieringsmodaliteit – aard van de steun 

Algemeen geldt dat binnen DCI projecten slechts deels gefinancierd worden door de subsidie, tenzij in de specifieke 
projectoproep anders aangegeven.  

De exacte financieringsmodaliteiten zijn projectoproep-specifiek. Per projectoproep wordt bepaald welke het 
absolute maximumbedrag is dat kan aangevraagd worden en welk percentage van de terugbetaalbare onkosten in 
aanmerking kan komen.   

Hoe projectvoorstellen indienen? 

PADOR (Potential Applicant Data Online Registration) is de centrale online databank waarin elke organisatie die een 
projectvoorstel wil indienen, zich kan registreren. Registratie in dit systeem vergemakkelijkt de administratieve 
procedure bij effectieve indiening van een voorstel, wanneer een relevante projectoproep verschijnt. In elke 
projectoproep wordt gespecifieerd of voorafgaande registratie in PADOR noodzakelijk is.  

Voor meer gedetailleerd informatie over PADOR:  
zie http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/index_en.htm 
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Voorbeelden van projecten en Vlaamse CCS-organisaties met ervaring in dergelijke 
aanvragen 

Aangezien dit een nieuw programma betreft, zijn hier geen voorbeelden beschikbaar. 

Vlaams contactpunt 

Voor dit programma is geen specifiek Vlaams contactpunt beschikbaar. Voor informatie over het instrument kan 
men terecht bij: 

DG DEVCO � EuropeAid-infopunt 
Wetstraat 43 
1040 Brussel 
T +32 2 299 98 14 
T +32 2 299 98 18 
https://ec.europa.eu/europeaid/home_en  
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EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING 

(EFRO) - VLAANDEREN 

Wat? 

Het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling heeft als doel de economische en territoriale samenwerking te 
versterken binnen de Europese Unie. Dit moet gerealiseerd worden door de onevenwichten in de regio’s te 
corrigeren.  

Hierbij wordt gefocust op 4 prioriteitsassen (met specifieke doestellingen): 

� Prioriteitsas 1 – Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie 
o Het versterken van de mogelijkheden om O&O optimaal te benutten door het ontwikkelen van 

living labs 
o Ondersteunen van de overdracht / verspreiding van technologieën door het opzetten van 

specifieke demonstratieprojecten 
 

� Prioriteitsas 2 – Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s 
o Creëren van een ondernemende cultuur d.m.v. bevorderen van intrapreneurship en nieuwe 

vormen van ondernemerschap. 
o Bevorderen van een ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen. 
o Kennis over en implementatie van innovatieve bedrijfsmodellen bij kmo’s verbeteren 
o Verhogen van het kennispotentieel binnen kmo’s door inzetten van gespecialiseerd personeel 
o Bevorderen van een internationaal ondernemersklimaat 

 
� Prioriteitsas 3 – Bevorderen van de overgang naar een koolstofarme economie 

o Een stijging van doorgedreven energetische renovaties van residentiële gebouwen tot bijna-
energieneutraal niveau 

o Verbeterde duurzame stedelijke mobiliteitssystemen die kaderen in een gemeentelijk/stedelijk 
klimaatplan 

o Verhoogde energie-efficiënte bij kmo’s (energie-efficiënte bedrijfsgebouwen en 
productieprocessen) 

o Wegwerken van knelpunten in de ontwikkeling van groene warmte en warmtenetten 
 

� Prioriteitsas 4 – Bevorderen van een duurzame stedelijke ontwikkeling 
o Bevorderen van groen, groen-blauwe netwerken, opvang hemelwater en klimaatsadaptieve 

ruimte om de socio-economische kosten van klimaatadaptatie tegen te gaan en de biodiversiteit 
te bevorderen 

o Slimme verdichting met aandacht voor multifunctionaliteit en valorisatie, transformatie of 
tijdelijke invulling van verlaten of onderbenutte (bedrijven)terreinen en leegstaande gebouwen 

o Verhogen van de stedelijke vitaliteit, met bijzondere aandacht voor achtergestelde buurten, door 
het ondersteunen van kleinschalige stedelijke projecten op buurt – en wijkniveau die een 
economische hefboom betekenen 

De website https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/europees-fonds-voor-regionale-ontwikkeling-efro/ontdek-
efro-vlaanderen/wat-en geeft een overzicht van het operationeel programma voor Vlaanderen 2014-2020, 
opgebouwd rond de 4 bovenstaande prioriteitsassen. Vlaanderen heeft van de Europese Unie voor de uitvoering 
van het EFRO-programma in de periode 2014-2020 een bedrag van 173,5 miljoen euro aan Europese middelen 
ontvangen.  

Link met CCS (beleids)prioriteit(en) 

Linken vooral in het kader van assen 1 en 2: 



 
 

Toolbox “Mogelijkheden van EU-financiering voor de culturele en creatieve sector in Vlaanderen” | p. 51 

� Ontwikkeling van nieuwe business modellen, nieuwe distributieplatformen, nieuwe producten/diensten, 
nieuwe markten 

� Bijdragen tot lokale en regionale ontwikkeling, stedelijke regeneratie 
� Versterken van het concurrentievermogen van de CCS 

Totale budget 2014-2020 

430 mio EUR, inclusief nationale cofinanciering. 

Aard van projecten en activiteiten die in aanmerking komen 

Prioriteitsas 1 – Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie 

Investeringsprioriteiten Specifieke 
doelstellingen 

Mogelijke acties 

Investeringsprioriteit 2: Bevorderen van 
bedrijfsinvesteringen in O&I, de 
ontwikkeling van producten en 
diensten, de overdracht van 
technologie, sociale innovatie en 
toepassingen voor overheidsdiensten, 
de stimulering van de vraag, het 
opzetten van netwerken, clusters en 
open innovatie door middel van slimme 
specialisatie; ondersteunen van 
technologisch en toegepast onderzoek, 
proefopstellingen, maatregelen voor 
snelle productvalidatie, geavanceerde 
productiecapaciteit en eerste productie 
in sleuteltechnologieën en verspreiding 
van universeel inzetbare technologieën.
  
 

Specifieke doelstelling 1: 
ondersteunen van de 
overdracht / verspreiding 
van technologieën door 
het opzetten van 
specifieke 
demonstratieprojecten 
 

Acties die een bijdrage leveren aan het 
remediëren van bestaande 
maatschappelijke noden (vergrijzing, 
vrije tijd, mobiliteit, 
klimaatsverandering, energie-
efficiëntie,…). Deze acties zijn analoog 
met en complementair aan bestaande 
demonstratieprojecten. 
 
Bevordering van nieuwe en 
geïntegreerde benaderingen van eco-
innovatie op gebieden als milieubeheer, 
het milieuvriendelijk ontwerp van 
producten, processen en diensten,  
 
Het stimuleren en realiseren van eco - 
innovaties in de toeristisch – recreatieve 
sector; 
 
demonstratieprojecten inzake milieu- en 
energie-innovaties 
…  

 

Prioriteitsas 2 – Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s 

Investeringsprioriteiten Specifieke 
doelstellingen 

Mogelijke acties 

Investeringsprioriteit 1: Bevordering 
van het ondernemerschap, met 
name door de economische 
exploitatie van nieuwe ideeën te 
vergemakkelijken en door de 
oprichting van nieuwe bedrijven - 
onder meer via starterscentra - aan 
te moedigen 

Specifieke doelstelling 1: 
Creëren van een 
ondernemende cultuur 
d.m.v. bevorderen van 
intrapreneurship en nieuwe 
vormen van 
ondernemerschap. 

sensibiliseren omtrent belang van 
intrapreneurship bij ondernemers als 
voedingsbodem voor nieuwe 
ondernemingen; 
uitrollen van programma’s rond 
intrapreneurship bij ondernemingen; 
organiseren van bootcamps om 
intrapreneurship gericht op spin-outs te 
stimuleren. 
sensibiliseren rond nieuwe vormen van 
ondernemen; 
ondersteunen en begeleiden van  nieuwe 
opstartvormen van ondernemerschap. 

 Specifieke doelstelling 2: 
Bevorderen van een 
ondernemingsvriendelijk 

Acties ter ondersteuning van lokale 
besturen om planmatig met toerisme en 
horeca en de kwaliteit ervan bezig te zijn; 
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klimaat bij lokale en 
provinciale besturen 

 Acties om de dienstverlening aan 
ondernemers te verbeteren (onthaal, 
toegankelijkheid, administratieve 
vereenvoudiging, optimaliseren en 
vereenvoudigen (interne) processen, e-
gov, hulp bij zoektocht naar 
bedrijfsruimte, …) via het concept van 
service design; 
… 

Investeringsprioriteit 2: Ontwikkeling 
en uitvoering van nieuwe 
bedrijfsmodellen voor kmo’s, met 
name met het oog op 
internationalisering 

Specifieke doelstelling 1: 
Kennis over en 
implementatie van 
innovatieve 
bedrijfsmodellen bij kmo’s 
verbeteren 

Bewustmaken van kmo’s van het belang 
van bedrijfsmodellen voor de 
bedrijfsprestaties; 
Begeleiden van kmo’s bij de ontwikkeling, 
verfijning en/of vernieuwing van hun 
bedrijfsmodel; 
Verspreiden van instrumenten hierrond, 
waaronder een conceptueel kader voor 
bedrijfsmodel- innovatie; 
……. 

Investeringsprioriteit 3: 
Ondersteuning van het vermogen 
van kmo’s om deel te nemen aan de 
processen van groei en innovatie 

Specifieke doelstelling 1: 
Verhogen van het 
kennispotentieel binnen 
kmo’s door inzetten van 
gespecialiseerd personeel 

Acties m.b.t. de inzet van kennispersoneel 
voor een verdere professionalisering, 
kennisvalorisatie, groei en/of 
internationalisering. Op deze manier kan 
ontbrekende kennis binnen de kmo zelf 
opgebouwd worden en verhoogt de 
zelfredzaamheid op termijn. 
…. 

Specifieke doelstelling 2: 
Bevorderen van een 
internationaal 
ondernemersklimaat. 

Ontwikkelen van specifieke (voor een 
regio, voor een bedrijfssegment, …) 
acquisitiestrategieën teneinde op een 
zeer doelgerichte manier buitenlandse 
investeerders en ondernemers aan te 
trekken 
Bevordering en clustering met het oog op 
internationalisering en innovatie van niet-
technolo-gische bedrijven zoals bijv. 
familiebedrijven, creatieve industrie en 
ambachtelijke bedrijven, …  
Coördinerende acties om de werking van 
durfkapitaalverstrekkers te optimaliseren 
vanuit het oogpunt van  internationale 
partnerschappen en het creëren van 
voldoende schaalgrootte 
….. 

Projectindiening via periodieke projectoproepen 

Voor de indiening van projectvoorstellen wordt gebruik gemaakt van projectoproepen (met uitzondering van de 
prioriteitsas “Duurzame stedelijke ontwikkeling” ) welke worden gelanceerd op de website van het Agentschap 
Ondernemen:      

https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/europees-fonds-voor-regionale-ontwikkeling/projectoproepen-
efro/lopende  

Bij iedere oproep worden thema/toepassingsgebied, duur, beoordelingscriteria en financiële enveloppe bekend 
gemaakt, samen met de selectieprocedure welke de projectvoorstellen zullen doorlopen.  
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Meest relevante calls voor CCS organisaties 

Check regelmatig de website van Agentschap Ondernemen voor een laatste stand van zaken: 
https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/europees-fonds-voor-regionale-ontwikkeling/projectoproepen-
efro/lopende 

Op het moment van update van deze toolbox zijn er geen relevante openstaande EFRO projectoproepen. 

Wie kan deelnemen (als hoofdaanvrager)? 

De hoofdaanvrager of “promotor” is de rechtstreekse verantwoordelijke voor de uitvoering van het EFRO-project 
en is enig aanspreekpunt met betrekking tot het project. Hoewel het EFRO-programma vooral bedoeld is voor 
projecten van publieke actoren, kunnen ook private actoren in aanmerking komen op voorwaarde dat ze 
rechtspersoonlijkheid hebben in Vlaanderen en de Europese regels voor staatssteun respecteren. 

Prioriteitsas 1 – Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie 

Investeringsprioriteiten Specifieke doelstellingen Beoogde 
projectuitvoerders 

Investeringsprioriteit 2: Bevorderen van 
bedrijfsinvesteringen in O&I, de ontwikkeling van 
producten en diensten, de overdracht van 
technologie, sociale innovatie en toepassingen voor 
overheidsdiensten, de stimulering van de vraag, het 
opzetten van netwerken, clusters en open innovatie 
door middel van slimme specialisatie; ondersteunen 
van technologisch en toegepast onderzoek, 
proefopstellingen, maatregelen voor snelle 
productvalidatie, geavanceerde productiecapaciteit 
en eerste productie in sleuteltechnologieën en 
verspreiding van universeel inzetbare technologieën.
  
 

Specifieke doelstelling 1: 
ondersteunen van de 
overdracht / verspreiding van 
technologieën door het 
opzetten van specifieke 
demonstratieprojecten 
 

Vlaamse Overheid 
Kennisinstellingen: 
universiteiten, 
hogescholen 
Onderzoekscentra 
Gespecialiseerde 
publieke instellingen / 
vzw’s 
Provinciale overheden 
– POM’s 
Lokale besturen / 
intercommunales 
Sectororganisaties 
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Prioriteitsas 2 – Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s 

Investeringsprioriteiten Specifieke doelstellingen Beoogde projectuitvoerders 
Investeringsprioriteit 1: Bevordering 
van het ondernemerschap, met 
name door de economische 
exploitatie van nieuwe ideeën te 
vergemakkelijken en door de 
oprichting van nieuwe bedrijven - 
onder meer via starterscentra - aan 
te moedigen 

Specifieke doelstelling 1: 
Creëren van een 
ondernemende cultuur 
d.m.v. intrapreneurship 

Naast de middenveldorganisaties, is er 
eveneens een belangrijke plaats 
weggelegd voor organisaties die zich 
richten op het valoriseren van kennis in 
ondernemingen en deze ondernemingen 
begeleiden in het ontwikkelen van een 
businessconcept of zelfs tot de oprichting 
van spin-ins, -outs of -offs. Verder kan 
ook worden gedacht aan 
bedrijfsconsulenten die zich richten op 
innovatie en bedrijfscultuur, 
innovatiecentra en technology transfer 
offices en tenslotte kunnen de kiemen 
van intrapreneurship ook worden 
gecultiveerd door de 
onderwijsinstellingen 

 Specifieke doelstelling 2: 
Bevorderen van een 
ondernemingsvriendelijk 
klimaat bij lokale en 
provinciale besturen 

Overheidsinstellingen met 
dienstverlening aan ondernemers;  
Kmo’s;  
Actieve betrokkenheid van gemeenten in 
een project is een vereiste. 

Investeringsprioriteit 2: 
Ontwikkeling en uitvoering van 
nieuwe bedrijfsmodellen voor kmo’s, 
met name met het oog op 
internationalisering 

Specifieke doelstelling 1: 
Kennis over en 
implementatie van 
innovatieve 
bedrijfsmodellen bij kmo’s 
verbeteren 

Werkgevers- en 
ondernemersorganisaties 
Sectorfederaties 
Bedrijfsconsulenten 
Organisaties gespecialiseerd in 
kennisvalorisatie 
Techtransfer offices, innovatiecentra 
Kennisinstellingen 

Investeringsprioriteit 3: 
Ondersteuning van het vermogen 
van kmo’s om deel te nemen aan de 
processen van groei en innovatie 

Specifieke doelstelling 1: 
Verhogen van het 
kennispotentieel binnen 
kmo’s door inzetten van 
gespecialiseerd personeel 

Overheidsinstellingen die zich 
bezighouden met het stimuleren van 
ondernemerschap, kennisinstellingen, 
sectororganisaties. 

Specifieke doelstelling 2: 
Bevorderen van een 
internationaal 
ondernemersklimaat. 

Regionale en lokale overheden 
Stakeholderorganisaties uit het 
middenveld 

 

Partnervereisten 

Partners of “co-promotoren” voeren bepaalde delen van het project uit en kunnen hiervoor de gemaakte kosten 
inbrengen in de financiële rapporteringen (via de hoofdaanvrager of “promotor”) en dus een deel van de EFRO-
subsidie ontvangen. Co-promoteren kunnen enkel rechtspersonen zijn (publieke of private rechtspersonen). 
Copromotoren en promotoren kunnen niet in een onderlinge dienstverlenersrelatie staan met elkaar (geen 
onderlinge facturatie mogelijk).  

Financieringsmodaliteit – aard van de ondersteuning 

Ondersteuning door EFRO Vlaanderen gebeurt uitsluitend via het toekennen van subsidies. De 
financieringsmodaliteiten worden bepaald per call. In de officiële projectoproepen wordt steeds vermeld welke 
acties in aanmerking komen voor financiering, welke kosten in aanmerking komen en welk percentage maximaal 
door EFRO middelen gefinancierd kan worden.  

EFRO projecten vereisen veelal co-financiering, waarbij de EFRO middelen slechts een bepaald percentage van de 
kosten financieren. Het overige deel dient gefinancierd te worden uit andere middelen.  
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We verwijzen naar de specifieke projectoproepen van zodra deze gepubliceerd worden. Check hiervoor de website 
https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/europees-fonds-voor-regionale-ontwikkeling/projectoproepen-
efro/lopende  

Hoe projectvoorstellen indienen? 

Het programma wordt decentraal door Vlaanderen zelf beheerd (Agentschap Ondernemen). Zij krijgen de (vooraf 
vastgelegde) fondsen van Europa en staan vervolgens zelf in voor de invulling van het programma. Meer info over 
het indienen van projecten: https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/europees-fonds-voor-regionale-
ontwikkeling-efro/efro-projecten/hoe-dien-ik-een  

De projectleiders dienen de projectvoorstellen in via het uniek e-loket: 
https://authenticatie.vlaanderen.be/stb/html/ssologin. Toegang krijgen tot dit beveiligde loket vereist wel een 
federaal ‘token’ of een elektronische ID-kaart-lezer. 

Voorbeelden van projecten en Vlaamse CCS-organisaties met ervaring in dergelijke 
aanvragen 

Voorbeelden van door EFRO gefinancierde projecten 

� BUDA Fabriek:  https://buda-eiland.be/locaties/budafabriek/    

� VAKlab: https://www.vaklab.be/  
 

Vlaamse/Belgische CCS organisaties met ervaring in dergelijke aanvragen 

� Gent BC (Big in Creativity) 

� i-propeller 

Vlaams contactpunten 

� EFRO beheersautoriteit: Agentschap Ondernemen, Entiteit Europa Economie (Dhr. Werner Van den Stockt), 
u Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, bus 12, 1030 Brussel 
u economie.europa@vlaanderen.be (tel. 02 553 38 63 - fax 02 502 47 02) 

� Centraal programmasecretariaat EFRO: Agentschap Ondernemen, Entiteit Europa Economie  
u (Dhr. Marc De Frenne), Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, bus 12, 1030 Brussel 

marc.defrenne@vlaio.be  (tel. 02 553 38 57 - fax 02 502 47 02)  
� Prioriteitsas 1: ‘Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie’:  

u Erik.degendt@vlaio.be  (tel. 02 553 37 22), 
u Wouter.borremans@vlaio.be  (tel. 02 553 38 32 ), 
u Liezelotte.deschryvere@vlaio.be (tel. 02 553 37 23) 

� Prioriteitsas 2: ‘Versterken van het concurrentievermogen van Kmo’s’:  
u Philippe.rousseau@vlaio.be  (tel. 02 553 37 07), 
u Frederik.maertens@vlaio.be (tel. 02 553 38 37) 

� Prioriteitsas 3: ‘Stimuleren van de overgang naar een koolstofarme economie’: 
u stefaan.pennewaert@vlaio.be   (tel. 02 553 37 25),  
u Erik.degendt@vlaio.be  (tel. 02 553 37 22) 

� Prioriteitsas 4: ‘Bevorderen van een duurzame stedelijke ontwikkeling’: 
u Ahmed.abdelhakim@vlaio.be  (tel. 02 553 37 04), 
u Liezelotte.deschryvere@vlaio.be  (tel. 02 553 37 23) 

 
Provinciale EFRO contactpunten 
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� Provincie Antwerpen, Desguinlei 100, 2018 Antwerpen: anneke.vandenaker@provincieantwerpen.be (tel. 03 
240 66 03) 

� Provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt: rdaniels@limburg.be (tel. 011 23 74 32) 
� Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven: claudine.carton@vlaamsbrabant.be (tel. 016 26 

74 14) 
� Provincie Oost-Vlaanderen, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent: heidi.tency@oost-vlaanderen.be (tel. 09 

267 86 37) 

� Provincie West-Vlaanderen, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries: 
Maxime.Huysentruyt@west-vlaanderen.be (tel. 050 40 32 64) 

 
Stedelijke EFRO contactpunten 
� Antwerpen (Dienst strategisch coördinator/ fondsen) Postadres: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, 

Kantooradres: Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen, wim.blommaart@stad.antwerpen.be  (tel: 03 338 61 
28) 

� Gent (Strategische Subsidies - Strategie en Coördinatie), AC Portus – Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent, 
Postadres: stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, joris.demoor@gent.be (tel. 09 266 82 00) 
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EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING 

(EFRO) - BRUSSEL 
 

Wat? 

EFRO heeft als doelstelling de economische en territoriale samenwerking te versterken binnen de Europese Unie. 
Dit moet gerealiseerd worden door de onevenwichten in de regio’s te corrigeren.  

Binnen EFRO Brussel zijn vier strategische assen te onderscheiden, die als complementair en onderling verbonden 
beschouwd moeten worden, en die gericht zijn op het verbeteren van het stedelijk metabolisme binnen het Gewest: 

� Prioritaire as 1: Onderzoek versterken en de overdracht en het ontstaan van innovatie verbeteren 

� Prioritaire as 2: Het ondernemerschap versterken en de ontwikkeling van KMO's in de sectoren met 
groeipotentieel 

� Prioritaire as 3: Ondersteunen van de ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van 
grondstoffen in de groeifilières 

� Prioritaire as 4 :  Het levenskader verbeteren van de kwetsbare buurten en bevolkingsgroepen 
 

Voorgesteld wordt om via het operationele programma 2014-2020 hoofdzakelijk in te zetten op volgende 
groeifilieres: 

1. De media, de creatieve sectoren en het toerisme 
2. De grondstoffen en afvalstoffen 
3. De duurzame voeding en horeca 
4. De duurzame bouw en hernieuwbare energieën 
5. De gezondheid en dienstverlening aan personen 

Link met CCS (beleids)prioriteit(en) 

� Ontwikkeling van nieuwe business modellen, nieuwe distributieplatformen, nieuwe producten/diensten, 
nieuwe markten 

� Bijdragen tot lokale en regionale ontwikkeling, stedelijke regeneratie 
� Verbeteren/uitbouwen van fysieke infrastructuur voor CCS 
� Verbeteren van toegang tot financiering voor de CCS 
� Versterken van ondernemerschap en management in CCS via coaching 

Totale budget 2014-2020 

189,3 miljoen EUR (inclusief regionale cofinanciering) 

Aard van projecten en activiteiten die in aanmerking komen 

Prioritaire as 1: Onderzoek versterken en de overdracht en het ontstaan van innovatie verbeteren 

Specifieke doelstellingen Soorten steunmaatregelen 
 1.2.  De innovatie verhogen in de KMO’s 1.2.1 Acties ter ondersteuning van het op de markt brengen van innoverende 

projecten van de KMO's  
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Prioritaire as 2: Het ondernemerschap versterken en de ontwikkeling van KMO's in de sectoren met 
groeipotentieel 

Specifieke doelstellingen Soorten steunmaatregelen 
2.1 Nieuwe activiteiten creëren die tot tewerkstelling 
leiden met inbegrip van de sociale economie 

2.1.1 Sensibilisatie i.v.m. ondernemerschap 
2.1.2 Steun aan het opstarten van een economische activiteit 

2.1.3 Valorisatie van innovatiegebieden, waaronder sociale innovatie 
en de steun aan de creatie van activiteiten in de kwetsbare wijken 

2.2 De ontwikkeling van de KMO's verbeteren, met 
inbegrip van de projecten van sociale economie  

2.2.1 Strategische, administratieve, juridische en technische 
begeleiding van de KMO's 
2.2.2 Steun aan de strategische begeleiding en sturing van de filières 

2.2.3 Steun aan de creatie en de ontwikkeling van infrastructuur die de 
ontwikkeling van de filières ondersteunt 

2.2.4 Steun aan de ontwikkeling van projecten van sociale economie 

 

Prioritaire as 3: Ondersteunen van de ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel 
gebruik van grondstoffen in de groeifilières 

/ 

Prioritaire as 4 :  Het levenskader verbeteren van de kwetsbare buurten en bevolkingsgroepen 

Specifieke doelstellingen Soorten steunmaatregelen 

4.2 Het infrastructuuraanbod versterken alsook het aanbod 
van culturele uitrustingen in de achtergestelde wijken 

4.2.1 De oprichting steunen van culturele 
nabijheidsinfrastructuren en uitrustingen in sleutelzones van 
stedelijke herkwalificatie 

4.3 De deelname van de inwoners aan de stedelijke dynamiek 
en de stedenbouwkundige  projecten in de achtergestelde 
wijken versterken 

4.3.1 Steun aan het invoeren van participerende bepalingen 
met het oog op de deelname van inwoners aan de stedelijke 
dynamiek 

Projectindiening via periodieke projectoproepen 

Het EFRO zal tussenkomen, overeenkomstig met het Operationeel Programma, via de projecten die geselecteerd 
zullen worden na afloop van projectvoorstellen. Na de oproep tot projectvoorstellen volgt een systematische 
evaluatie op basis van gidslijnen, die in het Programma vermeld staan, en aangenomen werden door de regering 
in december.  

De projecten zullen formeel in twee stappen geselecteerd worden aan de hand van:  

1. een evaluatie en een voorstel voor een projectselectie door een speciaal opgericht evaluatiecomité en dit op 
basis van selectiecriteria die in december 2013 werden aangenomen 

2. een projectselectie door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, als selectiecomité, die rekening 
houdt met een eventueel noodzakelijke reservering – op basis van een specifieke en relatieve ex-ante-evaluatie – 
van middelen bestemd voor financiële instrumenten. 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt geïnteresseerde operatoren begeleiding aan om hen te helpen hun 
projecten volgens de verwachtingen van het Operationeel Programma uit te werken. 

Deze begeleiding zal de volgende vormen aannemen: 

� de organisatie van seminaries rond: 

u het algemene beheer en verloop van een project, evenals de selectiecriteria en – modaliteiten van 
de programmering; 
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u de filières: media, creatieve sectoren en toerisme; grondstoffen en afvalstoffen; duurzame voeding 
en horeca; duurzame bouw en hernieuwbare energieën; gezondheid en dienstverlening aan 
personen; 

u de transversale projecten (die bijdragen aan meerdere filières); 

u de prioritaire uitdagingen van het Operationeel Programma; 

u  de dualisering; 

� het ter beschikking stellen van oriëntatienota’s; 

�  de mogelijkheid om de Cel EFRO per e-mail concrete vragen te stellen rond projecten in voorbereiding. 

Meest relevante calls voor CCS organisaties 

Het Brussels Gewest heeft op 12 mei 2014 reeds een eerste projectoproep gelanceerd met de steun van het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2014-2020. Uit de 196 ontvangen projectaanvragen werden 46 
projecten geselecteerd en bekendgemaakt in mei 2015. De geselecteerde projecten zijn te raadplegen op de 
volgende website: http://be.brussels/over-het-gewest/internationaal-brussel/feder-europese-
hulpmaatregelen/programma-2014-2020  

Een tweede oproep tot projectvoorstellen, waarvan de voorwaarden bepaald zullen moeten worden, zal eventueel 
gepland worden naargelang de beschikbare inhoud van de budgettaire enveloppe na de eerste oproep tot 
projectvoorstellen – waarbij desgevallend de begeleiding bij de ontwikkeling van projecten opnieuw opgestart 
wordt. Momenteel zijn hier nog geen concrete plannen voor. 

Voor meer informatie, zie: http://be.brussels/over-het-gewest/internationaal-brussel/feder-europese-
hulpmaatregelen/programma-2014-2020  

Wie kan deelnemen (als hoofdaanvrager)? 

De begunstigde staan niet systematisch in het Programma vermeld maar gezien de aarde van de acties is er een 
duidelijke focus op intermediaire organisaties. 

Partnervereisten 

Geen 

Financieringsmodaliteit – aard van de steun 

Ondersteuning door EFRO Brussel gebeurt in eerste instantie via het toekennen van subsidies.  

Hoe projectvoorstellen indienen? 

Het programma wordt decentraal door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beheerd (Gewestelijke Overheidsdienst 
Brussel, Secretariaat-generaal - Cel Coördinatie en Beheer EFRO). Zij krijgen de (vooraf vastgelegde) fondsen van 
Europa en staan vervolgens zelf in voor de invulling van het programma.  

Voorbeelden van projecten en Vlaamse CCS-organisaties met ervaring in dergelijke 
aanvragen 

Centre Mode Design Brussels (CMDB) :  

- Oprichten van een centrum voor professionals uit de mode- en designsector. 
- Opleiding, informatie en promotie. 
- Begeleiding bij de oprichting en de ontwikkeling van bedrijven. 
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- Ontwikkelen van een culturele en toeristische pool rond mode en design. 
- Ondersteuning van jonge ondernemers bij de stappen die ze zetten voor investeringen en toegang tot 

kapitaal. 
- Verbeteren van de aantrekkelijkheid en het imago van de PIZ en het Gewest 

Projectpromotor: Bedrijvencentrum Dansaert c.v.b.a. 

Vzw de Vaartkapoen: 

Het gemeenschapscentrum de Vaartkapoen zal in de komende jaren (einddatum 2023) onder prioritaire as 4 het 
project “Actie zoekt burger” uitvoeren. Dit project heeft een dubbele doelstelling: 

- De eerste doelstelling is om de interculturele uitwisseling tussen de verschillende bevolkingsgroepen in de 
Kanaalzone van Molenbeek te versterken door in de publieke ruimte reguliere werkingen van verschillende 
partnerorganisaties in de kijker te zetten, om zo hun publiek te verbinden. 

-  Het tweede doel is een goede burgerparticipatie te hebben bij het uitwerken en opvolgen van het 
infrastructuur project “De Vaartkapoen” door o.m. gesprekken te voeren met de verschillende gebruikers 
van de nieuwe ruimte en buurttafels te organiseren met de buurtbewoners. 

Brussels contactpunt 

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel 
Brussel Gewestelijke Coördinatie 
Cel EFRO 
Coördinatie: Evi Cornelis 
Vooruitgangstraat 80 
1035 Brussel 
T +32 (0)2 204 17 61 
efro@gob.brussels 
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INTERREG A & INTERREG B « NOORDWEST EUROPA » 

Wat? 

INTERREG A is een Europees programma bedoeld om de grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren en te 
bevorderen. Projecten die gefinancierd worden door INTERREG A fondsen hebben als doel om het economische, 
sociale en culturele potentieel van grensregio’s te versterken.  

In Vlaanderen zijn er 4 grensoverschrijdende INTERREG A programma’s:  

� Vlaanderen Nederland: http://www.grensregio.eu/ 

� Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen: http://www.interreg-fwvl.eu/nl   

� Twee Zeeën: http://www.interreg2seas.eu/nl   

� Maas-Rijn: https://www.interregemr.eu/home  

Naast INTERREG “A”, dat programma’s voor grensoverschrijdende samenwerking bundelt, bestaan er ook nog 
INTERREG “B” en “C”, met focus op respektievelijk transnationale samenwerking en interregionale samenwerking. 
De INTERREG C programma’s in Vlaanderen zijn voornamelijk gericht op zeer specifieke doelgroepen zoals steden 
of beleidsmakers. De INTERREG B programma’s Noordwest Europa en Noordzee regio zijn gericht op thematieken 
die minder relevant zijn voor CCS, zoals koolstofarme economie of eco-innovatie. Enkel het INTERREG B programma 
“NoordWest Europa (NWE)” bevat een luik dat gericht is op het vergroten van het concurrentievermogen van 
KMO’s. Als zodanig nemen wij hier dit programma mee op. Voor meer informatie over het “NWE” programma van 
INTERREG B, zie: http://www.nweurope.eu/about-the-programme/.  

 
Voor de periode 2014-2020 werden de volgende samenwerkingsovereenkomsten reeds goedgekeurd: 

� INTERREG A: Vlaanderen-Nederland: 
http://www.grensregio.eu/assets/files/site/uploads/Interreg_samenwerkingsprogramma_A4-OK.klein.pdf  . 
Binnen de gekozen prioriteitsassen uit deze samenwerkingsovereenkomst, biedt de as “slimme groei” de 
meeste opportuniteiten voor de CCS. 

� INTERREG A: Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen: https://www.interreg-fwvl.eu/nl/burger-actor-projectpartner-
programmapartner/de-strategie-van-interreg-2014-2020. Hier bieden de prioriteitsassen 2 “Versterken van 
het grens-overschrijdend concurrentievermogen van de kmo’s” en 3 “Beschermen en valoriseren van het 
milieu door een geïntegreerd beheer van grens-overschrijdende hulpbronnen” de meeste kansen voor de 
CCS. 

� INTERREG A: Twee zeeën: https://www.interreg2seas.eu/nl/inhoud/over-het-programma . 
Hier is de prioriteitas 1 “Technologische en sociale innovatie” het meest relevant voor de CCS. 

� INTERREG A: Maas-Rijn: https://www.interregemr.eu/downloads (programmadocumenten). Hier bieden de 
prioriteitsas 1 “Innovatie 2020”, as 2 “Economie 2020” en as 3 “Sociale inclusie en opleiding” de meeste 
opportuniteiten voor CCS.  

� INTERREG B: NoordWest Europa: http://www.nweurope.eu/about-the-programme/. Hier biedt as 1 
“Innovatie” - investeringsprioriteit “Versterken van het concurrentievermogen van bedrijven in heel NWE” 
de grootste mogelijkheden voor CCS.  

 
In onderstaande tabel geven we per programma een overzicht van de investeringsprioriteiten en specifieke 
doelstellingen die relevant kunnen zijn voor de CCS.  
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Prioritaire as  
Investeringsprioriteit 

Specifieke Doelstelling 

  
A - Vlaanderen Nederland 
1. Slimme Groei  

1B. Bevordering van 
bedrijfsinvesteringen in O&I, en het 
ontwikkelen van verbanden en 
synergieën tussen bedrijven, O&I-
centra en hoger onderwijs, in het 
bijzonder de ontwikkeling van 
producten en diensten, de overdracht 
van technologie, sociale innovatie en 
toepassingen voor overheidsdiensten, 
de stimulering van de vraag, het 
opzetten van netwerken, clusters en 
open innovatie 

Innovatie van producten / diensten / toepassingen / processen, in de 
vorm van industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling, door 
samenwerking tussen bedrijven onderling en van bedrijven met O&I-
centra en kennisinstellingen. 

A - Frankrijk-Wallonië- Vlaanderen 
1 - Verbeteren en ondersteunen van de grens-
overschrijdende samenwerking op het vlak van 
onderzoek en innovatie 

S.D.2 Grotere overdracht en verspreiding van goede praktijken in de 
sectoren met een sterke complementariteit in de 
grensoverschrijdende zone.  
� Het programma wil innovatieve projecten stimuleren die 

werkgelegenheid creëren en economische en sociale welvaart 
teweegbrengen, door de territoriale, institutionele, 
economische, universitaire actoren en de actoren uit de sociale 
en solidaire economie te mobiliseren en samen te brengen in 
netwerken of in grensoverschrijdende incubatoren die zich 
toeleggen op de verspreiding van sociale en ecologische 
innovaties 

2 - Versterken van het grens-overschrijdend 
concurrentievermogen van de kmo’s 

S.D.3 Gezamenlijk voorzieningen creëren, valoriseren en met elkaar 
delen om de kmo's te ontwikkelen en te begeleiden bij het zoeken 
naar toegang tot de markten. Wordt verwacht als resultaat: 
� de creatie en het gemeenschappelijk gebruik van begeleidende 

diensten voor ondernemingen in als strategisch bepaalde 
sectoren ondersteunen voor de hele samenwerkingszone 
waaronder ICT, de digitale en creatieve economie; en in 
sectoren waarbij er aan weerszijden van de grens economische 
complementariteiten zijn, waaronder toerisme en cultuur. 

� de dienstverlening aan ondernemers en jonge ondernemingen 
verbeteren door het proactief beheer van de 
grensoverschrijdende arbeidsmarktzones te bevorderen en door 
grensoverschrijdende opleidingstrajecten te ondersteunen in 
innovatieve, beloftevolle domeinen. 

� Een toename van het internationale karakter van de kmo’s om 
de concurrentiepositie van de grensoverschrijdende 
strategische of complementaire sectoren te versterken 

� de bestaande toegang tot begeleidende diensten voor kmo's bij 
lokale, regionale en internationale expansie verruimen en 
aanzetten tot de creatie of het gemeenschappelijk gebruik van 
nieuwe diensten (sensibilisering, in contact brengen met de 
clusters, acties om de kmo’s van de zone samen te brengen in 
netwerken). 

� Verhogen van het aantal opgerichte ondernemingen en hun 
overlevingsgraad in desamenwerkingszone 
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3 - Beschermen en valoriseren van het milieu 
door een geïntegreerd beheer van grens-
overschrijdende hulpbronnen 

S.D.4 Op creatieve, innoverende en duurzame wijze het 
grensoverschrijdend patrimonium valoriseren en ontwikkelen 
via toerisme. Wordt o.m. verwacht als resultaat: 

� uitdiepen van de toeristische opwaardering van het 
grensoverschrijdend cultureel patrimonium door marketing- en 
promotieacties uit te werken voor de grensstreken als culturele 
en toeristische bestemmingen, en door de uitwerking van 
grensoverschrijdende en/of complementaire toeristische 
aanbiedingen en producten langs weerszijden van de grens te 
ondersteunen.  

� opwaardering van de grensoverschrijdende culturele, 
industriële, natuurlijke en landschappelijke patrimonia met een 
opmerkelijk en typisch karakter in de kust- en 
plattelandsgebieden, dankzij ontwikkelingsprojecten voor 
duurzame economische sectoren. 

� een sterkere toeristische aantrekkingskracht van de gebieden in 
de samenwerkingszone, door de grensoverschrijdende culturele 
identiteiten en de opwaarderingsacties van die gebieden meer 
in de verf te zetten. 

� verspreiding van innovatieve praktijken in het beheer van 
cultureel, industrieel, natuurlijk en landschappelijk patrimonium 
o.a. door het ondersteunen van vernieuwende pilootprojecten 
bijvoorbeeld op het vlak van publiek-private samenwerking.  

� verdere professionalisering van de actoren in de sectoren 
duurzame ontwikkeling, toerisme en cultuur. 

A - Twee Zeeën 
1- Technologische en sociale Innovatie  
1-B Bevordering van bedrijfsinvesteringen in 
O&I, het ontwikkelen van verbanden en 
synergieën tussen ondernemingen, O&O-centra 
en het hoger onderwijs, met name de 
bevordering van investeringen in de 
ontwikkeling van producten en diensten, de 
overdracht van technologie, sociale innovatie, 
milieu-innovatie, culturele en creatieve 
industrieën, toepassingen voor 
overheidsdiensten, de stimulering van de 
vraag, het opzetten van netwerken, clusters en 
open innovatie  
 

- 1.2 Verbetering van de totstandkoming van innovatie in slimme-
specialisatiesectoren. Deze Specifieke Doelstelling is gericht op 
een aantal slimme-specialisatie-sectoren in het hele 
programmagebied, waaronder de communicatie, digitale en 
creatieve industrie  

- 1.3 Bredere ontwikkeling van sociaal-innovatieve oplossingen 
om te komen tot efficiëntere en effectievere lokale diensten 
gericht op de grote maatschappelijke uitdagingen in het 2 
Zeeën-gebied 

A - Maas Rijn  
1 –Innovatie 2020 

1-B Investeringsprioriteit 1b: 
Bevordering van bedrijfsinvestering in 
innovatie en onderzoek, en de 
ontwikkeling van koppelingen en 
synergiën tussen bedrijven, O&O-
centra en hoger onderwijs, en met 
name de ontwikkeling van producten 
en diensten, de overdracht van 
technologie, sociale innovatie en 
toepassingen voor overheidsdiensten, 
de stimulering van de vraag, het 
opzetten van netwerken, clusters en 
open innovatie door middel van 
slimme specialisatie; ondersteuning 
van technologisch en toegepast 
onderzoek, proefopstellingen, 
maatregelen voor snelle 
productvalidatie, geavanceerde 
productie-capaciteit en eerste 
productie in sleutel technologieën en 
verspreiding van universeel inzetbare 
technologieën. 

� Stijging van het percentage KMO/MKB dat innovaties 
introduceert. 

� Verhoging van verbanden en synergiën tussen 
ondernemingen, O&I centra en het hoger onderwijs. 

2 – Economie 2020 
Bevordering van het 
ondernemerschap, met name door de 
economische exploitatie van nieuwe 
ideeën te vergemakkelijken en door 
het oprichten van nieuwe bedrijven 

� Vergroting van het concurrentievermogen in het MKB/KMO. 
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aan te moedigen, eveneens van 
starterscentra. 

3 – Sociale inclusie en opleiding 
Investeren in gezondheids- en sociale 
infrastructuur die een bijdrage 
leveren aan nationale, regionale en 
lokale ontwikkeling, verlagen van 
ongelijkheid in termen van status van 
gezondheid, promoten sociale inclusie 
door middel van verbeteren 
toegankelijkheid sociale, culturele en 
recreatieve diensten en de 
transformatie van institutionele naar 
vanuit de samenleving ontwikkelde 
diensten. 

� Verhoging van de sociale integratie van kwetsbare groepen. 

B – NoordWest Europa 
1 - Innovatie 

Investeringsprioriteit 1: Het bevorderen 
van bedrijfsinvesteringen in innovatie en 
onderzoek, het ontwikkelen van 
verbanden en synergieën tussen 
ondernemingen, O&O-centra en het hoger 
onderwijs […] 

� Versterken van het innovatievermogen van bedrijven in heel 
NWE 

 
De geografische zones waarbinnen INTERREG projecten kunnen gefinancierd worden, is afhankelijk van het 
programma (niet Vlaanderen in zijn geheel). Het gaat over de volgende geografische zones in Vlaanderen (per 
INTERREG programma): 

� A - Vlaanderen-Nederland: arrondissementen Brugge, Oostende, Diksmuide, Tielt, Roeselare, Kortrijk, Eeklo, 
Gent, Oudenaarde, Aalst, Dendermonde, Sint-Niklaas, Mechelen, Antwerpen, Turnhout, Hasselt, Maaseik, 
Tongeren, Leuven. 

� A - Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen: de provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen (enkel de 
arrondissementen van Gent en Oudenaarde). 

� A - Twee zeeën: Arrondissementen Antwerpen, Brugge, Oostende, Veurne, Eeklo, Gent, Sint-Niklaas, 
Mechelen, Turnhout, Diksmuide, Ieper, Kortrijk, Roeselare, Tielt, Aalst, Dendermonde en Oudenaarde.  

� A - Maas-Rijn: de provincie Limburg en arrondissement Leuven (enkel voor de as Innovatie 2020).  
� B - Noorwest-Europa: heel Vlaanderen. 

Link met CCS (beleids)prioriteit(en) 

� Versterken van onderzoek, ontwikkeling en innovatie 
� Bijdragen tot maatschappelijke vernieuwing 
� Ontwikkeling van nieuwe business modellen, nieuwe distributieplatformen, nieuwe producten/diensten, 

nieuwe markten 
� Bijdragen tot lokale en regionale ontwikkeling, stedelijke regeneratie 
� Promotie van transversale regionale samenwerking 
� Promotie van (sectoroverschrijdende) netwerking en samenwerking 

Totale budget 2014-2020 

De budgetten per programma zijn de volgende:  

� A - Vlaanderen-Nederland: 152 miljoen euro 

� A - Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen: 170 miljoen euro 

� A - Twee Zeeën: 257 miljoen euro 

� A - Maas-Rijn: 96 miljoen euro 

� B - NoordWest-Europa: 370 miljoen euro 



 
 

Toolbox “Mogelijkheden van EU-financiering voor de culturele en creatieve sector in Vlaanderen” | p. 65 

Aard van projecten en activiteiten die in aanmerking komen 

In onderstaande tabel wordt per Interreg programma een overzicht gegeven van mogelijke maatregelen die 
relevant kunnen zijn voor de CCS.  

Prioriteit Specifieke doelstelling Soorten steunmaatregelen relevant 
voor CCS 

   
A - Vlaanderen-Nederland 
1 Slimme Groei  
1B 
Bevordering van 
bedrijfsinvesteringen in O&I, 
en het ontwikkelen van 
verbanden en synergieën 
tussen bedrijven, O&I-centra 
en hoger onderwijs, in het 
bijzonder de ontwikkeling 
van producten en diensten, 
de overdracht van 
technologie, sociale 
innovatie en toepassingen 
voor overheidsdiensten, de 
stimulering van de vraag, het 
opzetten van netwerken, 
clusters en open innovatie 

Innovatie van producten / diensten / 
toepassingen / processen, in de vorm van 
industrieel onderzoek en experimentele 
ontwikkeling, door samenwerking tussen 
bedrijven onderling en van bedrijven met 
O&I-centra en kennisinstellingen. 

- kennisvouchers waarmee 
ondernemers kennis inkopen bij 
kennisinstellingen  

- marktgerichte samenwerking in 
innovatietrajecten / ontwikkeling van 
nieuwe producten – diensten – 
toepassingen – processen  

- verkenningen naar haalbaarheid en 
nieuwe product-markt-combinaties bij 
samenwerkende KMO’s  

 

A - Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen 
1 - Verbeteren en 
ondersteunen van de grens-
overschrijdende  
samenwerking op het vlak 
van onderzoek en innovatie 

S.D.2. Grotere overdracht en verspreiding 
van goede praktijken in de sectoren met 
een sterke complementariteit in de 
grensoverschrijdende zone.  

- Begeleiden van ondernemers in hun 
uitwerking van nieuwe technieken,n 
ieuwe processen en nieuwe 
ondernemingsvormen 

- Ondersteunen, bevorderen en 
opwaarderen van de 
grensoverschrijdende initiatieven op 
het vlak van sociale of 
milieugerelateerde innovatie bij de 
openbare sectoren, de private 
sectoren, de onderzoekscentra en de 
onderwijs-/vormingsinstellingen 

2 - Versterken van het grens-
overschrijdend 
concurrentievermogen van 
de kmo’s 

S.D.3 Gezamenlijk voorzieningen creëren, 
valoriseren en met elkaar delen om de 
kmo's te ontwikkelen en te begeleiden bij 
het zoeken naar toegang tot de markten.  

- Ondersteunen van 
grensoverschrijdende acties rond 
ondernemerschap op het niveau van 
het samenwerkingsgebied of de 
grensoverschrijdende 
tewerkstellingszones door de 
netwerking te bevorderen 
(starterscentra, bedrijvencentra,...) 

- Adviseren en begeleiden van personen 
die betrokken zijn bij het opstarten 
van een bedrijf om hun 
marktpotentieel langs de andere kant 
van de grens te ontwikkelen, o.a. via 
de opwaardering en de opzet van 
gemeenschappelijke 
grensoverschrijdende instrumenten 

- Uitwerken van grensoverschrijdende 
opleidingsinstrumenten die kunnen 
inspelen op de verwachtingen van 
personen die een bedrijf willen 
opstarten. 

- Grensoverschrijdend structureren van 
de toegang tot financiering voor de 
bedrijven (met name jonge en 
startende bedrijven) en de 
ondernemer grensoverschrijdend 
begeleiden in zijn zoektocht naar 
financiering (advies, hulp,...) 
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- Adviseren en begeleiden van het 
bedrijf bij de uitbouw van haar 
"marktpotentieel” langs de andere 
kant van de grens en op internationaal 
vlak, o.a. via de opwaardering en de 
opzet van gemeenschappelijke, 
grensoverschrijdende instrumenten 

- Ondersteunen van acties ter 
versterking van de beheerscapaciteit 
van de ondernemers en de 
stakeholders binnen de sociale en 
solidaire economie (vorming, 
professionalisering van de sector, ...) 

3 - Beschermen en 
valoriseren van het milieu 
door een geïntegreerd 
beheer van grens-
overschrijdende 
hulpbronnen 

S.D. 4 Op creatieve, innoverende en 
duurzame wijze het grensoverschrijdend 
patrimonium valoriseren en ontwikkelen via 
toerisme.  
 

- Ontwikkelen van innovatieve 
toeristische projecten voor de 
bevordering van het culturele, 
industriële, natuurlijke en 
landschappelijke patrimonium 

- Opwaarderen en ontwikkelen van 
innovatieve culturele acties die zorgen 
voor een internationale uitstraling en 
voor de aantrekkelijkheid van het 
samenwerkingsgebied 

A - Twee Zeeën 
1- Technologische en sociale 
Innovatie  
1-B Bevordering van 
bedrijfsinvesteringen in O&I, 
het ontwikkelen van 
verbanden en synergieën 
tussen ondernemingen, 
O&O-centra en het hoger 
onderwijs, met name de 
bevordering van 
investeringen in de 
ontwikkeling van producten 
en diensten, de overdracht 
van technologie, sociale 
innovatie, milieu-innovatie, 
culturele en creatieve 
industrieën, toepassingen 
voor overheidsdiensten, de 
stimulering van de vraag, het 
opzetten van netwerken, 
clusters en open innovatie  
 

1.2 Verbetering van de totstandkoming van 
innovatie in slimme-specialisatiesectoren. 
Deze Specifieke Doelstelling is gericht op 
een aantal slimme-specialisatie-sectoren in 
het hele programmagebied, waaronder de  
communicatie, digitale en creatieve 
industrie  

 

- Ontwikkeling van 
demonstratieprojecten en pilots voor 
het testen van innovatieve 
technologieën, producten, processen 
en diensten, met name door 
MKB/KMO  

- Voorbereiden van investeringen voor 
de gezamenlijke economische 
exploitatie van nieuwe ideeën voor 
producten, diensten en processen  

1.3 Bredere ontwikkeling van sociaal-
innovatieve oplossingen om te komen tot 
efficiëntere en effectievere lokale diensten 
gericht op de grote maatschappelijke 
uitdagingen in het 2 Zeeën-gebied 

- Ontwikkelen van pilotactiviteiten voor 
de inzet van platforms en 
waarnemingscentra op het gebied van 
sociale innovatie (bijv. Social 
Innovation Europe Initiative) 

- Voorbereiden van investeringen voor 
de gezamenlijke economische 
exploitatie van nieuwe ideeën voor 
producten, diensten en processen 

- Invoeren van nieuwe gezamenlijke 
onderzoeksgebaseerde oplossingen 
voor innovatieve maatschappelijke 
dienstverlening 

A - Maas-Rijn 
–Innovatie 2020 
1-B Investeringsprioriteit 
1b: Bevordering van 
bedrijfsinvestering in 
innovatie en onderzoek, en 
de ontwikkeling van 
koppelingen en synergiën 
tussen bedrijven, O&O-
centra en hoger onderwijs, 
en met name de 
ontwikkeling van producten 
en diensten, de overdracht 
van technologie, sociale 
innovatie en toepassingen 
voor overheidsdiensten, de 

Stijging van het percentage KMO/ 
MKB dat innovaties introduceert. 
 
 
 

- het bevorderen van een 
marktgerichte samenwerking tussen 
onderzoekscentra en ondernemingen 
onderling en met elkaar door het 
ontwikkelen van innovatietrajecten 
en/of nieuwe producten/diensten/ 
toepassingen/product-markt-
combinaties; 
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stimulering van de vraag, 
het opzetten van netwerken, 
clusters en open innovatie 
door middel van slimme 
specialisatie; ondersteuning 
van technologisch en 
toegepast onderzoek, 
proefopstellingen, 
maatregelen voor snelle 
productvalidatie, 
geavanceerde productie-
capaciteit en eerste 
productie in sleutel 
technologieën en 
verspreiding van universeel 
inzetbare technologieën. 

Verhoging van verbanden en synergiën 
tussen ondernemingen, O&I centra en het 
hoger onderwijs. 

- ondersteunen van innovaties gericht 
op nieuwe producten, processen, 
technologieën en diensten; 

2 – Economie 2020 
Bevordering van het 
ondernemerschap, met 
name door de economische 
exploitatie van nieuwe 
ideeën te vergemakkelijken 
en door het oprichten van 
nieuwe bedrijven aan te 
moedigen, eveneens van 
starterscentra. 

Vergroting van het concurrentievermogen 
in het MKB/KMO 

- verkenningen naar haalbaarheid en 
nieuwe productmarkt-combinaties bij 
samenwerkende MKB/KMO’s; 

- het bevorderen van de ontwikkeling 
van nieuwe businessmodellen en 
nieuwe toepassingen, die uitgaan van 
de culturele en creatieve, de 
circulaire en de functionele economie 
en eco-design; 

- productontwikkeling en valorisatie ter 
versterking van toerisme; 

- ontwikkeling van sociaal 
ondernemerschap; 

- bewust zijn voor sociaal 
ondernemerschap stimuleren. 

3 – Sociale inclusie en 
opleiding 
Investeren in gezondheids- 
en sociale infrastructuur die 
een bijdrage 
leveren aan nationale, 
regionale en lokale 
ontwikkeling, verlagen van 
ongelijkheid in termen van 
status van gezondheid, 
promoten sociale inclusie 
door middel van verbeteren 
toegankelijkheid sociale, 
culturele en recreatieve 
diensten en de transformatie 
van institutionele naar 
vanuit de samenleving 
ontwikkelde diensten. 

Verhoging van de sociale integratie van 
kwetsbare groepen. 

- acties gericht op het tegengaan van 
sociale kwetsbaarheid en armoede; 

- het harmoniseren van maatregelen 
ter voorkoming en bestrijding van 
verslavingen; 

- acties voor kansarme jongeren, 
ouderen en kwetsbare 
bevolkingsgroepen; 

- het ontwikkelen van geïntegreerde 
projecten voor herstel in stedelijke en 
landelijke gebieden (duurzame 
wijken, enz.);  

- ontwikkelen van 
grensoverschrijdende geïntegreerde 
acties gericht op integratie 
(vermijden dat men afhaakt van 
school); 

- stedelijk beleid en stedelijke 
revitalisering, onder andere door 
versterking van het culturele en 
recreatieve dienstenaanbod. 

B- NoordWest Europa 
Innovatie 
IP 1: Het bevorderen van 
bedrijfsinvesteringen in 
innovatie en onderzoek, het 
ontwikkelen van verbanden 
en synergieën tussen 
ondernemingen, O&O-centra 
en het hoger onderwijs […] 

Versterken van het innovatievermogen van 
bedrijven in heel NWE 

- het ontwerpen en demonstreren van 
nieuwe mechanismen voor publieke 
dienstverlening (bijv. publiek-private 
samenwerking) of producten voor 
kansarme of met uitsluiting bedreigde 
groepen; 

- het ontwikkelen en leveren van 
gezamenlijke diensten of financiële 
instrumenten voor het aanpakken 
van de vastgestelde maatschappelijke 
uitdagingen in het NWE-gebied, met 
name werkloosheid, achterstand, 
gezondheidsongelijkheid, 
rurale/perifere of geïsoleerde ligging 
en sociale integratie (onder druk 
staande en kwetsbare groepen); 

- het ondersteunen en ontwikkelen van 
sociale ondernemingen, zoals het 
opzetten van sociale incubatiecentra 
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in transnationale 
samenwerkingsverbanden en ‘train 
the trainer’-programma’s voor sociale 
ondernemers. 

 

Projectindiening via periodieke projectoproepen 

Alle programma’s werken via een oproepsysteem.  

Meest relevante calls voor CCS organisaties 

In onderstaande tabel geven we de actuele calls weer, relevant voor de CCS.  

Programma Prioriteiten/Specifieke 
doelstellingen 

Deadlines Link 

Vlaanderen-Nederland 

- Oproep 4 

Geldig voor alle prioriteiten 
en specifieke doelstellingen 
van het programma 

Waarschijnlijk wordt oproep 4 
in december 2017 gelanceerd. 
 

http://www.grensregio.eu/m
ijn-project/project-indienen     

Maas – Rijn 

- Oproep 5  

Prioriteit 1-3 Deadline: 14/01/2019 (draft) – 
11/06/2019 (final) 

https://www.interregemr.eu
/projectaanvraag 
 

NoordWest Europa Nog niet bekend - 2 oproepen per jaar: in 
mei en november 

- 2-staps procedure 

http://www.nweurope.eu/ap
ply/call-calendar/   

Wie kan deelnemen (als hoofdaanvrager)? 
De uiteindelijke begunstigden van Interreg projecten zijn ondernemingen en burgers in de betrokken regio’s. De 
publieke projectmiddelen uit deze programma’s zijn bestemd voor consortia van overheden, onderzoeks- en 
kennisinstellingen, het bedrijfsleven en NGO’s die transitieprojecten met een lange termijn perspectief wensen uit 
te voeren waarvan ondernemingen en burgers beter worden. 

Onderstaande tabel geeft per programma een overzicht van de doelgroepen – potentieel begunstigden van de 
INTERREG programma’s. 

Prioriteitsas Specifieke actie Doelgroepen (niet limitatief) 
   
A - Vlaanderen-Nederland 
1 Slimme Groei 
1B  
Bevordering van 
bedrijfsinvesteringen in O&I, 
en het ontwikkelen van 
verbanden en synergieën 
tussen bedrijven, O&I-centra 
en hoger onderwijs  
 

Innovatie van producten / diensten / 
toepassingen / processen, in de vorm van 
industrieel onderzoek en experimentele 
ontwikkeling, door samenwerking tussen 
bedrijven onderling en van bedrijven met 
O&I-centra en kennisinstellingen. 

- Bedrijven, in het bijzonder KMO’s  
-  Intermediaire organisaties  
- Kennisinstellingen  
 

A - Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen 
1 -  Verbeteren en 
ondersteunen van de 
grensoverschrijdende  
samenwerking op het vlak van 
onderzoek en innovatie 

S.D.2 Grotere overdracht en verspreiding 
van goede praktijken in de strategische 
sectoren en de sectoren met een 
sterkecomplementariteit in de 
grensoverschrijdende zone. 

- Onderzoeks- en innovatiecentra 
- Universiteiten, instellingen van hoger 

onderwijs en andere opleidingscentra 
- Ondernemingen en ondernemers 
- Concurrentiepolen (pôles de 

compétitivité), clusters en 
innovatienetwerken 

- Wetenschappers, 
doctoraatsstudenten en studenten 
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2 - Versterken van het 
grensoverschrijdend 
concurrentievermogen van de 
kmo’s 

S.D. 3 Gezamenlijk voorzieningen 
creëren, valoriseren en met elkaar delen 
om de kmo's te ontwikkelen en te 
begeleiden bij het zoeken naar toegang 
tot de markten.  

De doelgroep bestaat met name uit 
sectoren met een sterk potentieel, uit 
belangrijke, opkomende economische 
sectoren met een sterk potentieel op het 
vlak van innovatie en economische 
valorisatie (nieuwe materialen, 
voedingsmiddelnijverheid, ecologische en 
schone technologieën, ICT, digitale en 
creatieve economie, gezondheids- en 
ouderenzorg, individueel en collectief 
transport, logistiek, ...) evenals uit sterk 
complementaire sectoren die 
mogelijkheden bieden op het vlak van 
technologische, sociale, culturele en 
ecologische innovatie (houtsector en 
ecologisch bouwen, persoonsgebonden 
dienstverlening en sociaal 
ondernemerschap, toerisme en cultuur): 
-  ZKO, kmo en ambachtelijke 

ondernemingen 
-  Bedrijven in de ontwikkelingsfase 
-  Ondernemers (bedrijfsleiders, 

ambachtslieden, handelaars, 
zelfstandigen) 

-  Startende ondernemingen en jonge 
ondernemingen 

- Studenten, doctoraatsstudenten, 
wetenschappers (onderzoekers en 
assistenten) 

- Werkzoekenden 
3 - Beschermen en valoriseren 
van het milieu door een 
geïntegreerd beheer van 
grens-overschrijdende 
hulpbronnen 

S.D. 4 Op creatieve, innoverende en 
duurzame wijze het grensoverschrijdend 
patrimonium valoriseren en ontwikkelen 
via toerisme.  
 

- Publieke instellingen voor het beheer 
van het culturele en het natuurlijke 
patrimonium 

- Actoren uit de bedrijfswereld, de 
overheidssector en het 
verenigingsleven actief in duurzame 
ontwikkeling, toerisme en cultuur. 

- Toeristen en de inwoners van de 
samenwerkingszone 

- Lokale besturen 
A - Twee Zeeën 
1- Technologische en sociale 
Innovatie  
1-B Bevordering van 
bedrijfsinvesteringen in O&I, 
het ontwikkelen van 
verbanden en synergieën 
tussen ondernemingen, O&O-
centra en het hoger onderwijs, 
met name de bevordering van 
investeringen in de 
ontwikkeling van producten 
en diensten, de overdracht van 
technologie, sociale innovatie, 
milieu-innovatie, culturele en 
creatieve industrieën, 
toepassingen voor 
overheidsdiensten, de 
stimulering van de vraag, het 
opzetten van netwerken, 
clusters en open innovatie  
 

1.2 Verbetering van de totstandkoming 
van innovatie in slimme-
specialisatiesectoren.  
Deze Specifieke Doelstelling is gericht op 
een aantal slimme-specialisatie-sectoren 
in het hele programmagebied, waaronder 
de  communicatie, digitale en creatieve 
industrie  
1.3 Bredere ontwikkeling van sociaal-
innovatieve oplossingen om te komen tot 
efficiëntere en effectievere lokale 
diensten gericht op de grote 
maatschappelijke uitdagingen in het 2 
Zeeën-gebied 

In principe kunnen overheidsinstanties, 
publiekrechtelijke instellingen en 
particuliere organisaties in aanmerking 
komen voor subsidie van dit programma.  
De belangrijkste groepen begunstigden 
voor deze prioritaire as zijn:  
- lokale, regionale en nationale 

overheden en overheidsinstanties  
- universiteiten en onderzoekscentra  
- KMO en KMO-vertegenwoordigende 

organisaties  
- sociale ondernemingen en non-

profitorganisaties  
- incubatiecentra  
- innovatiebureaus; intermediaire 

instanties belast met innovatie en 
economische ontwikkeling  

- regionale 
ontwikkelingsmaatschappijen; kamers 
van koophandel  

- clusterorganisaties  
- bedrijfsondersteuningscentra en -

bureaus, technologische intermediaire 
instellingen en instanties voor 
technologie/kennisoverdracht  

A - Maas-Rijn 



 
 

Toolbox “Mogelijkheden van EU-financiering voor de culturele en creatieve sector in Vlaanderen” | p. 70 

–Innovatie 2020 
1-B Investeringsprioriteit 1b: 
Bevordering van 
bedrijfsinvestering in 
innovatie en onderzoek, en de 
ontwikkeling van koppelingen 
en synergiën tussen 
bedrijven, O&O-centra en 
hoger onderwijs, en met 
name de ontwikkeling van 
producten en diensten, de 
overdracht van technologie, 
sociale innovatie en 
toepassingen voor 
overheidsdiensten, de 
stimulering van de vraag, het 
opzetten van netwerken, 
clusters en open innovatie 
door middel van slimme 
specialisatie; ondersteuning 
van technologisch en 
toegepast onderzoek, 
proefopstellingen, 
maatregelen voor snelle 
productvalidatie, 
geavanceerde productie-
capaciteit en eerste productie 
in sleutel technologieën en 
verspreiding van universeel 
inzetbare technologieën. 

Stijging van het percentage KMO/ 
MKB dat innovaties introduceert. 
 
 
 

- Bedrijfsleven, in het bijzonder 
MKB/KMO 

- Kennisinstellingen 
 

Verhoging van verbanden en synergiën 
tussen ondernemingen, O&I centra en 
het hoger onderwijs.  
 

- Bedrijfsleven, in het bijzonder 
MKB/KMO 

- Kennisinstellingen (universiteiten, ...) 
- Intermediaire organisaties, waaronder 

ook competentiecentra 
- Ontwikkelingsmaatschappijen 
- Semipublieke instellingen die 

innoveren 

2 – Economie 2020 
Bevordering van het 
ondernemerschap, met name 
door de economische 
exploitatie van nieuwe ideeën 
te vergemakkelijken en door 
het oprichten van nieuwe 
bedrijven aan te moedigen, 
eveneens van starterscentra. 

Vergroting van het concurrentievermogen 
in het MKB/KMO 

- bedrijfsleven (in het bijzonder 
MKB/KMO) 

- nieuwe starters 
- intermediaire organisaties 
- overheden 
- toeristische organisaties 

3 – Sociale inclusie en 
opleiding 
Investeren in gezondheids- en 
sociale infrastructuur die een 
bijdrage 
leveren aan nationale, 
regionale en lokale 
ontwikkeling, verlagen van 
ongelijkheid in termen van 
status van gezondheid, 
promoten sociale inclusie door 
middel van verbeteren 
toegankelijkheid sociale, 
culturele en recreatieve 
diensten en de transformatie 
van institutionele naar vanuit 
de samenleving ontwikkelde 
diensten. 

Verhoging van de sociale integratie van 
kwetsbare groepen. 

- regionale en lokale overheden 
- semi-overheden, publiekrechtelijke 

instellingen en genootschappen 
- zorginstellingen en -organisaties 
- sociaal-maatschappelijke instellingen 

(inclusief vrijwilligersorganisaties) 
- culturele instellingen 
- toeristische organisaties 

B- NoordWest Europa 
Innovatie 
IP 1: Het bevorderen van 
bedrijfsinvesteringen in 
innovatie en onderzoek, het 
ontwikkelen van verbanden 
en synergieën tussen 
ondernemingen, O&O-centra 
en het hoger onderwijs […] 

Versterken van het innovatievermogen van 
bedrijven in heel NWE 

- overheidsorganisaties (lokale, 
regionale, nationale en 
internationale); 

- maatschappelijke organisaties (bijv. 
NGO’s en non-profitorganisaties); 

- onderwijs- en kennisinstellingen, 
inclusief particuliere of semi-publieke 
onderzoeks-instellingen; 

- bemiddelende instanties, zoals 
kamers van koophandel, 
ontwikkelingsmaatschappijen, 
koepelorganisaties, bureaus voor 
technologieoverdracht; 
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- ondernemingen, inclusief sociale 
ondernemingen. 

Partnervereisten 

De partnervereisten zijn verschillend voor elk programma: 

� A - Vlaanderen – Nederland: Er kunnen geen projectpartners opgenomen worden die geen kosten maken in 
het project. Elke projectpartner dient een EFRO-bijdrage op te nemen in het financieringsplan en deze kan 
maximaal 50% bedragen van de subsidiabele kost van de betreffende partner. Er moet formeel minstens één 
partner langs elke kant van de grens deel uitmaken van het partnerschap. Voor meer informatie, zie: 

o het programmareglement dat te raadplegen is via: http://www.grensregio.eu/mijn-project/project-
indienen   

o de veelgestelde vragen rond partnerschappen via: http://www.grensregio.eu/faq   
� A -  Frankrijk – Wallonië – Vlaanderen: De projectpartners maken deel uit van publieke of private instellingen 

(met rechtspersoonlijkheid) waarvan het project door de stakeholders van het programma goedgekeurd wordt. 
Zoals bijvoorbeeld universiteiten, onderzoekscentra, ziekenhuizen, verenigingen, publieke en semipublieke 
instellingen, opleidingspartners, organisaties voor economische ontwikkeling, enz. Er moeten verschillende 
voorwaarden vervuld zijn om een project bij het programma in te dienen. Zo moet elk project langs weerszijden 
van de grens minstens één partner op de been brengen. Meer informatie is terug te vinden in de 
programmahandleiding: http://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/doc/handleiding-projectpartners-
versie-11-2015.pdf . 

� A - Twee zeeën: Qua rechtsvorm kunnen partners publieke of private organisaties zijn. Er wordt gewerkt 
volgens het ‘Hoofdpartnerprincipe’. Een partnerschap voor een project dient ten minste te bestaan uit:  

u twee partners  
u afkomstig uit twee Lidstaten  
u waarvan één uit Engeland 

Voor meer informatie, kan je het zogenaamde “application pack” downloaden via: 
https://www.interreg2seas.eu/nl/inhoud/projectoproep (documentatie)  

� A - Maas-Rijn:  
u Er dient sprake te zijn van een samenwerkingsverband dat bestaat uit minimaal twee rechtspersonen 

uit twee verschillende lidstaten uit het programmagebied; 

u Meer informatie is terug te vinden in de subsidieregeling die je hier kan terugvinden: 
https://www.interregemr.eu/downloads (projectaanvraag)  

� B – NoordWest Europa: 
u De enige voorwaarde voor een parterschap in het programma is dat het project minstens 2 partners 

uit 3 verschillende landen omvat, waarvan 2 partners uit de NoordWest Europa Programma regio.  
u Een overzicht van de partnervereisten in het NoordWest Europa programma, is terug te vinden in de 

programmahandleiding: http://www.nweurope.eu/media/1302/programme-manual_v4.pdf  

Financieringsmodaliteit – aard van de steun 

Net zoals bij EFRO, gebeurt de ondersteuning door INTERREG uitsluitend via het toekennen van subsidies. De 
financieringsmodaliteiten worden bepaald per call. In de officiële projectoproepen wordt steeds vermeld welke 
acties in aanmerking komen voor financiering, welke kosten in aanmerking komen en welk percentage maximaal 
door INTERREG middelen gefinancierd kan worden.  

INTERREG is een ‘gap funder’. Dit betekent dat de bijdrage beperkt is tot het bedrag dat minimaal nodig is om het 
project te laten doorgaan (het tekort). Als projecten inkomsten genereren, kan de subsidie worden verlaagd met 
het oog op toekomstige inkomsten; als de toekomstige inkomsten hoger uitvallen dan was voorzien, kan de subsidie 
worden teruggevorderd. 
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Hoe projectvoorstellen indienen? 

Projectdossiers worden via een online platform ingediend tijdens projectoproepen. Zowat alle programma’s werken 
met een 2-staps procedure: 
� stap 1: aanvragers dienen een projectconcept in, waarna een 1ste preselectie plaatsvindt; 
� stap 2: aanvragers die gepreselecteerd werden, worden uitgenodigd een volledig uitgewerkt projectdossier in 

te dienen, waarna een finale selectie plaatsvindt. 

De termijnen voor het doorlopen van de 2 stappen varieert per programma. Normaalgezien moeten 
projectaanvragers rekenen op een periode tussen de 7 en 12 maanden (van indiening van een concept t.e.m. 
beslissing over een uitgewerkt projectdossier). Beslissingen over preselectie of finale selectie worden genomen 
door een Comité van Toezicht waarin politiek-ambtelijke vertegenwoordigers zetelen van de regio’s die een 
programmagebied uitmaken. De programmasecretariaten lichten de projectdossiers vooraf technisch door en 
brengen een onafhankelijk advies uit ten aanzien van het Comité van Toezicht. 
 

Personen of organisaties met interesse voor INTERREG kunnen afhankelijk van hun noden en/of vragen terecht bij 
meerdere instanties. 

� Contactpunten: voor eerste lijn advies over het indienen van een Interreg project, aftoetsing van het 
projectidee, zoektocht naar (buitenlandse) projectpartners en voor eerste lijn ondersteuning bij 
projectuitvoering. Contactpunten informeren en adviseren in opdracht van een programmasecretariaat. 
Zij evalueren evenwel geen projectvoorstellen en beslissen hier ook niet over mee. 

� Programmasecretariaten: voor doorgedreven inhoudelijke en/of financiële vragen, voor vragen 
omtrent de uitvoering van een goedgekeurd project (als lead partner) of voor complexe vragen over een 
bepaald programma. Programmasecretariaten verzorgen de dagdagelijkse uitvoering en follow-up van 
programma’s en projecten. Zij staan in voor een onafhankelijke beoordeling en follow-up van Interreg 
projecten. 

� Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio): voor een beroep op contactpunten die bij 
Vlaio ondergebracht zijn, voor strategisch advies of analyses rond Interreg brede kwesties of programma 
overschrijdende vragen via de programma beheerders. Vlaio coördineert in opdracht van de Vlaamse 
Regering het beheer en de uitvoering van de Interreg programma’s waarin Vlaanderen participeert.  

� Europese Commissie: Interreg programma’s vallen onder de verantwoordelijkheid van DG Regio. Dit 
DG verstrekt als dusdanig geen rechtstreekse dienstverlening in het kader van deze programma’s maar 
biedt wel heel wat nuttige kennis en informatie aan via haar website. 

� Anderen: heel wat intermediairen, netwerkorganisaties, lokale en provinciale besturen in 
Vlaanderen  bieden kosteloos hun diensten aan bij het zoeken naar projectpartners of geven op eigen 
initiatief eerste lijn advies over programma’s.  

Voorbeelden van projecten en Vlaamse CCS-organisaties met ervaring in dergelijke 
aanvragen 

� Maas-Rijn: http://www.creative-drive.eu/, Stad Genk & Design Platform Limburg 

� Twee Zeeën: Project “Step by Step”, http://www.projectendatabank.be/nl/projecten/sbs-step-by-step-
1249/   waarin Bolwerk vzw (www.bolwerk.be) partner is.  

Contactpunten 

 Programmabeheerder Programma contactpunt(en)  Programmasecretariaat 
A - 
Vlaanderen-
Nederland  

 

Bram De Kort 
T: +32 (0) 3 240 69 30  
T: +32 (0) 476 96 55 59 
E: bram.dekort@grensregio.eu 

Jorre Van Damme 
T: + 32 (0)492 34 40 58 
E: jorre.vandamme@vlaio.be 

Grensregio Vlaanderen-Nederland 
Albert Building 
Belpairestraat 20 B10 
B-2600 Antwerpen (Berchem) 
T: +32 (0)3 240 69 20 
E: info@grensregio.eu  
Website: www.grensregio.eu  
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A - Frankrijk-
Wallonië-
Vlaanderen 

Frederik Maertens 
T: + 32-(0)2 553 38 37 
E: frederik.maertens@vlaio.be 

Technisch Team Interreg 
Vlaanderen 
T: +32 (0) 50 40 34 19 
E: interreg.nf@west-
vlaanderen.be  
 

Gemeenschappelijk Secretariaat 
Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen 
vzw 
Avenue Sergent Vrithoff 2 
5000 NAMUR. 
Tel. : +32 (0)81 24.94.10 
E: info@interreg-fwvl.org  
Website: http://www.interreg-
fwvl.eu 

A - Twee 
Zeeën  

Matthias Verhegge  
T: +32 2 553 37 16 
E: matthias.verhegge@vlaio.be 

Dries Debruyne 
T +32 (0)50 40 33 73 
E d.debruyne@interreg2seas.eu  
Matthias Verhegge 
T +32 (0)2 553 37 16 
E m.verhegge@interreg2seas.eu  

Interreg VA 2 Mers Seas Zeeën 
Les Arcuriales 5/D 
45, reu de Tournai 
F-59000 Lille, France 
T +33 (0)3 20 21 84 80 
E: contact@interreg2seas.eu  
Website: 
http://www.interreg2seas.eu/nl  

A - Maas -
Rijn 

  Frederik Loy 
T : +32 (0)11 23 74 16 
E : frederik.loy@limburg.be  
 

Euregio Maas-Rijn 
Gospertstraße 1 
4700 Eupen 
T +32 (0)87 78 96 30 
E info@euregio-mr.eu  
Website: www.interregemr.eu  

B – 
NoordWest 
Europa 

 Matthias Verhegge  
T: +32 2 553 37 16 
E: matthias.verhegge@vlaio.be 

Interreg VB NoordWest-Europa 
Les Arcuriales 5/D 
45, reu de Tournai 
F-59000 Lille, France 
T +33 3 20 21 84 80 
E nwe@nweurope.eu 
Website: www.nweurope.eu 
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EUROPEES SOCIAAL FONDS (ESF) - VLAANDEREN 
 

Wat? 

Het Europees Sociaal fonds (ESF) stimuleert Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de 
werkgelegenheid te vergroten. Op 19 december 2014 heeft de Vlaamse Regering het operationeel programma voor 
de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Vlaanderen voor de periode 2014-2020 goedgekeurd.  

De prioriteiten van het programma zijn: 

� Investeren in duurzame en kwalitatieve jobs op de Vlaamse arbeidsmarkt en investeren in opleiding en 
levenslang leren.  60% van de middelen zijn hiervoor bestemd en passen in het Vlaamse loopbaanbeleid 
dat mikt op een meer effectieve arbeidsmarkt.  In het bijzonder zullen ESF-projecten in Vlaanderen focussen 
op belangrijke overgangsmomenten in loopbanen, zoals de overgang van school naar werk, van 
werkloosheid naar werk, van werk naar ander werk. 

� 20% van de middelen is gericht op het ondersteunen van sociale integratie en gelijkheid en op het bestrijden 
van armoede. De focus ligt op trajecten die leiden naar werkgelegenheid voor de meest kwetsbare groepen 
op de arbeidsmarkt. 

� Structurele maatregelen op bedrijfsniveau die mensen aanmoedigen om langer te werken krijgen in het 
programma speciale aandacht: ESF-projecten helpen bedrijven om een aantrekkelijke werkomgeving te 
scheppen voor alle werknemers. 

 

Het Europees Sociaal Fonds wil tot slot blijvend inzetten op transnationale uitwisseling en samenwerking en op 
innovatie of het stimuleren van vernieuwing van de dienstverlening op de arbeidsmarkt.  

Het volledige operationeel programma 2014-2020 is te raadplegen via: http://www.esf-
vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/articles/op_esf_2014-2020_versie_20160201.pdf  

Link met CCS (beleids)prioriteit(en) 

� Opbouwen van arbeidsmarktgerichte competenties 
� Versterken van competenties rond ondernemerschap en management via onderwijsopleidingen 

Totale budget 2014-2020 

1 miljard EUR, waarvan 600 miljoen EUR komt uit de Vlaamse begroting en 400 miljoen EUR uit de Europese 
begroting. 

Aard van projecten en activiteiten die in aanmerking komen 

Elk initiatief van een organisatie om de arbeidsmarkt te versterken, kan in aanmerking komen als kandidaat-project. 
Projecten kunnen enkel ingediend worden binnen een openstaande oproep. 

Om recht te hebben op subsidies moet een project worden goedgekeurd door het ESF-Agentschap. Dat gebeurt op 
basis van de voorgeschreven criteria van de betrokken oproep, die opgesomd worden in de oproepfiche. Na de 
ondertekening van een projectovereenkomst wordt de organisatie promotor van dat project. 

Projectindiening via periodieke projectoproepen 

Het ESF-Agentschap lanceert periodieke oproepen. Een oproep is een inhoudelijk en financieel kader waarbinnen 
een organisatie een project kan indienen en waarvoor het subsidies van het ESF-Agentschap kan verkrijgen. Zonder 
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oproep kan er geen project worden ingediend. Alle inhoudelijke, financiële en administratieve voorwaarden van een 
oproep staan beschreven in een oproepfiche. Organisaties en ondernemingen die een stukje van die problematiek 
willen helpen aanpakken, kunnen dan een projectvoorstel indienen tijdens de periode dat de oproep open staat. 

Bij publicatie van de toolbox waren nog geen projectoproepen bekendgemaakt binnen het nieuwe programma. 
Neem regelmatig een kijkje op http://www.esf-vlaanderen.be/ voor een laatste stand van zaken. 

Meest relevante calls voor CCS organisaties 

Op de website http://www.esf-vlaanderen.be/nl/project/oproepen wordt een overzicht geboden van de 
openstaande oproepen.  

Titel Doel van de 
oproep 

Voor wie? Welke 
acties? 

Budget? Timing? 

Innovatie en 
transnationa-
liteit  
https://www.esf
-
vlaanderen.be/n
l/oproepen/tran
sitie-leven-
leren-en-
werken-2050  
 

Doel van de 
oproep is een 
leren hoe men 
een bijdrage 
aan een 
gewenste 
transitie kan 
leveren: 
(1) Leren over 
mogelijkheden 
en beperkingen 
van de 
vernieuwende 
aanpak; 
(2) Sociaal 
leren: 
organisaties en 
individuen die 
deelnemen 
reflecteren op 
hun eigen en 
elkaars 
functioneren, 
werkwijzen, 
veronderstelling
en en visies; 
(3) Leren over 
de context: 
vanuit actie 
leren wat de 
structurele/cul-
turele barrières 
voor 
verandering zijn 
en coalities 
creëren om die 
te tackelen. 

De oproep richt 
zich naar pioniers 
in de werelden 
van werk en 
onderwijs: 
Organisaties, 
ondernemingen 
of vakbonden 

• een 
persistent 
maatschappe-
lijk probleem 
aanpakken 
• de beoogde 
toekomst 
vandaag 
tonen 
• een multi-
actor 
maatschappe-
lijke alliantie  
• 
hoofdzakelijk 
gericht op 
leren hoe men 
een bijdrage 
aan een 
gewenste 
transitie kan 
leveren 

Er zijn in principe 
geen maximum 
of minimumbe-
dragen per 
project, indicatie 
totale kost 
50.000 euro tot 
300.000 euro  
 
De promotor 
moet een 
minimale private 
cofinanciering 
van 10% 
voorzien. 

Deadline: 
18/03/2019 

Loopbaanbe-
leid 
preventief 
https://www.
esf-
vlaanderen.be
/nl/oproepen
/duaal-leren-
hoger-
onderwijs-en-
volwasseneno
nderwijs  

Doel is de 
mogelijkheden 
en de 
modaliteiten 
van duaal leren 
in het hoger 
onderwijs te 
verkennen via 
proefprojecten. 

Koepelorganisa-
ties, associaties, 
hogescholen, 
universiteiten, 
centra voor 
volwassenenonde
rwijs, 
sectororganisaties
, werkgevers-
organisaties, 
federaties en 
werkgevers  

Verbreding 
van duaal 
leren naar het 
onderwijs- en 
opleidingsland
-schap; 
Onderzoeken 
van een meer 
gestructureer-
de en 
veralgemeen-
de aanpak 

10 projecten met 
een richtbudget 
van 150.000 
euro.  
Projecten kunnen 
maximaal 60.000 
euro ESF steun 
(40%) en 45.000 
euro Vlaamse 
cofinanciering 
(30%) 
ontvangen. De 

Deadline 
15/01/2019 
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 Er wordt 
gestreefd naar 
een breed 
partnerschap, 
zowel sector-, als 
opleidings-
overstijgend.  

van duaal 
leren in het 
hoger en 
volwassenen-
onderwijs.  

overige 
financiering 
wordt door 
andere publieke 
middelen of 
private 
financiering 
ingebracht. 

Loopbaan-
beleid 
preventief 
https://www.
esf-
agentschap.b
e/nl/oproepe
n/duale-
leertrajecten-
2019-2020  

Realisatie van 
duaal leren in 
Vlaanderen 
ondersteunen 
via professiona-
lisering en 
omkadering van 
het leertraject 
van de jongere.  

Geselecteerde 
opleidingen duaal 
leren voor het 
schooljaar 2019-
2020 in het kader 
van de 
proeftuinen 
Schoolbank op de 
Werkplek. 
Paritair 
samengestelde 
sectororganisaties
.  
 

Duale 
opleidings-
trajecten voor 
het schooljaar 
2019-2020 
voorbereiden 
en uitvoeren.  

Max. 60.000 euro 
ESF middelen en 
45.000 euro 
middelen van het 
Vlaams 
cofinancierings-
fonds, per 
studierichting - 
op basis van een 
richtbudget van 
150.000 euro per 
project. 
Te voorzien: 
30% publieke of 
private 
financiering 

Deadline 
15/01/2019  

 

Wie kan deelnemen (als hoofdaanvrager)? 

Elke organisatie met rechtspersoonlijkheid kan subsidies aanvragen bij het ESF-Agentschap door een project in te 
dienen (ook publiekrechtelijke rechtspersonen mogen subsidies aanvragen, bv. Departement WSE). Aan 
éénmanszaken kan er in principe geen ESF-steun verleend worden.  

Partnervereisten 

Specifieke partnervereisten dienen per oproep bekeken te worden.  

Financieringsmodaliteit – aard van de steun 

Aan projecten die in een oproep worden goedgekeurd wordt een deel van de kosten terugbetaald in de vorm van 
subsidies. De grootte van de subsidies verschilt naargelang van de oproep. Afhankelijk van de Europese 
staatssteunregels varieert ook de eigen inbreng van de gesubsidieerde organisatie, van een minimaal bedrag tot 
soms de helft van de totale kosten. 

Hoe projectvoorstellen indienen? 

Aanvragen worden ingediend bij de afdeling ESF van het Departement Werk en Sociale Economie, dat vanaf  1 
januari 2016 verantwoordelijk is voor het beheer en de uitvoering van de nieuwe programma’s bij het Europees 
Sociaal Fonds.  

De volgende stappen moeten doorlopen worden om een projectvoorstel in te dienen:  

� Een project indienen kan enkel op de ESF-applicatie. De toegang daartoe is mogelijk met een elektronische 
ID-kaart, het VO of federaal token of een beveiligingscode via mobiele app of SMS via 
https://authenticatie.vlaanderen.be/stb/html/ssologin  

� Kwaliteitsopstap: Vooraleer een organisatie een project kan indienen bij het ESF-Agentschap Vlaanderen, 
moet deze bewijzen dat de organisatie aan een aantal kwaliteitsvereisten voldoet. De geldige 
kwaliteitsbewijzen kunnen geraadpleegd worden via http://www.esf-vlaanderen.be/nl/kwaliteitsopstap. 



 
 

Toolbox “Mogelijkheden van EU-financiering voor de culturele en creatieve sector in Vlaanderen” | p. 77 

� Pas na het behalen van de kwaliteitsopstap, kan je je projectvoorstel indienen bij ESF via de ESF-applicatie. 
Om in te loggen heeft heb je een ondernemingsnummer nodig. 

Voorbeelden van projecten en Vlaamse CCS-organisaties met ervaring in dergelijke 
aanvragen 

Projectvoorbeelden 

� inter.mezzo - loopbaanbegeleiding voor uitvoerend kunstenaars: http://www.podiumkunsten.be/intermezzo  

� ‘Voor de kunst XL’ - Een dienstverlenende coöperatie in de culturele sector: http://www.esf-
vlaanderen.be/nl/projectenkaart/voor-de-kunst-xl-een-dienstverlenende-cooperatie-de-culturele-sector  

� Growfunding 

� Peanuts 

Organisaties met ervaring in dergelijke aanvragen  

� Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap 

� Vrijstaat O 

ESF Ambassadeurs 

Elk jaar bekroont het ESF-Agentschap Vlaanderen drie promotoren met de titel ‘ESF-Ambassadeur’. Die 
onderscheiding gaat naar organisaties die met behulp van het ESF een uitmuntende methodiek of instrument 
hebben ontwikkeld die de arbeidsmarkt versterkt. 

Zie: http://www.esf-vlaanderen.be/nl/inspiratiebron/esf-ambassadeurs/esf-ambassadeurs-2016/esf-
ambassadeurs-2016  

Vlaams contactpunt 

ESF-Vlaanderen – Departement Werk en Sociale Economie 
Gasthuisstraat 31  
1000 Brussel 
T: 02/552 83 21 
marjorie.jonckers@wse.vlaanderen.be  
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VLAAMS PROGRAMMADOCUMENT VOOR 

PLATTELANDSONTWIKKELING (PDPO) 
 

Wat? 

Het Vlaamse Plattelandsprogramma voor de periode 2014-2020 is opgebouwd rond  
4 hoofdthema’s: 

1. Jonge landbouwers (toekomst sector, vlotte generatiewissel) 

2. Innovatie & opleiding (zowel bedrijfsgerichte als maatschappelijke uitdagingen aanpassen) 

3. Verhogen weerbaarheid & verduurzaming van de landbouwsector: economisch aspect (positie in de keten, 
crisisbestendigheid, risicobeheer) en ecologisch aspect (biodiversiteit, AMM) 

4. Versterken kwaliteit en vitaliteit van het platteland (aanpakken veranderingen tgv evoluties zoals 
schaalvergroting, diversificatie, uitzicht, etc.) 

 

Mogelijk interessante opportuniteiten voor CCS organisaties liggen vooral binnen het vierde thema, en meer 
specifiek binnen de oproepen LEADER en Omgevingskwaliteit (zie verder).  

Link met CCS (beleids)prioriteit(en) 

� Bijdragen tot lokale en regionale ontwikkeling, stedelijke regeneratie 
� Promotie van transversale regionale samenwerking (onderwijs, toerisme, industrie, ruimtelijke ordening 

en mobiliteit...) 

Totale budget 2014-2020 

407 miljoen EUR in Vlaanderen 

Aard van projecten en activiteiten die in aanmerking komen 

Binnen het thema ‘Versterken kwaliteit en vitaliteit van het platteland’, zijn er twee specifieke types van oproepen 
die projectfinanciering voorzien: LEADER oproepen en Omgevingskwaliteit oproepen. 

� LEADER oproepen 

LEADER is de afkorting van Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale. Via dit instrument 
kunnen individuen en organisaties/gemeenten samenwerken aan de ontwikkeling van hun plattelandsgebied.  
Volgende thema’s waarrond gewerkt wordt binnen LEADER zijn mogelijk relevant voor CCS actoren:  

� Opwaardering en / of herbestemming van agrarisch en ruraal erfgoed 
� Profilering en promotie van de streekidentiteit (met inbegrip van toerisme en recreatie) 

� Omgevingskwaliteit oproepen 

In tegenstelling tot LEADER oproepen, is er voor de oproepen rond Omgevingskwaliteit geen procedure in twee 
fasen, maar worden projectoproepen gedurende de ganse periode 2014-2020 beheerd op provinciaal niveau (in 
plaats van op het niveau van Plaatselijke Groepen, zoals bij LEADER). Elke Vlaamse provincie beheert zelf het 
lanceren van periodieke projectoproepen rond Omgevingskwaliteit. De inhoudelijke focus wordt door de provincies 
zelf vastgelegd (binnen het globale kader gezet door de EU). Volgende deelthema’s komen meestal aan bod: 

� Beleving op het platteland kansen geven met respect voor de streekidentiteit. 
� De open ruimte vrijwaren en ontwikkelen. 
� Aandacht voor kwetsbare groepen op het platteland. 
� Leefbare dorpen 
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� Naar een functioneel wegennet op het platteland. 

Op de website http://ruraalnetwerk.be/pdpo-iii/oproepen-omgevingskwaliteit wordt per provincie een overzicht 
gegeven van openstaande oproepen.  

Projectindiening via periodieke projectoproepen 

� LEADER oproepen 

Om in aanmerking te komen voor projectfinanciering binnen LEADER, moet in een eerste fase een kandidaat-
Plaatselijke Groep gevormd worden en moet deze officieel als Plaatselijke Groep erkend worden. Hiervoor werd in 
2014 in de Vlaamse provincies een oproep gelanceerd, waarbij groepen van individuen en organisaties/gemeenten 
zich als kandidaat-Plaatselijke Groep konden presenteren. Hiervoor moesten de kandidaat-Plaatselijke Groepen 
(PG) een ontwikkelingsstrategie voor hun betrokken gebied voorleggen. Eénmaal erkend als Plaatselijke Groep, 
krijgen de erkende PGs een bepaalde enveloppe toegewezen waarmee ze vervolgens zelf projectoproepen 
organiseren en financieren.  

� Omgevingskwaliteit oproepen 

In tegenstelling tot LEADER oproepen, is er voor de oproepen rond Omgevingskwaliteit geen procedure in twee 
fasen, maar worden projectoproepen gedurende de ganse periode 2014-2020 beheerd op provinciaal niveau (in 
plaats van op het niveau van Plaatselijke Groepen, zoals bij LEADER). Elke Vlaamse provincie beheert zelf het 
lanceren van periodieke projectoproepen hierrond. Op de website http://ruraalnetwerk.be/pdpo-iii/oproepen-
omgevingskwaliteit wordt per provincie een overzicht gegeven van openstaande oproepen.  

Meest relevante calls voor CCS organisaties 

Bij publicatie en update van de toolbox waren geen details over de thema’s van de geplande oproepen beschikbaar. 
Check regelmatig de website https://ruraalnetwerk.be/pdpo-iii/overzicht-oproepen-van-de-maatregelen-van-het-
vlaams-programma-voor-plattelandsontwikkeling voor een laatste stand van zaken rond oproepen binnen PDPO III 
– LEADER en Omgevingskwaliteit. 

Type 
oproep 

Provincie Thema Timing Link 

LEADER  
 

PG 
Hageland+ 

indienen projectfiche 31/01/2019  

PG Midden-
West-
Vlaanderen 

indienen projectfiche 01/04/2019  

PG 
Westhoek 

indienen projectfiche 01/04/2019  

Omgevings
- kwaliteit 
 
 

Limburg Versterken 
omgevingskwaliteit en 
vitaliteit van het platteland 
door samenwerking 

01/03/2019  

Limburg Versterken 
omgevingskwaliteit en 
vitaliteit van het platteland 
door investeringen 

01/03/2019  

 

Wie kan deelnemen (als hoofdaanvrager)? 

Criteria voor deelname dienen specifiek per oproep bekeken te worden.  

Partnervereisten 

Specifieke partnervereisten dienen per oproep bekeken te worden.  
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Financieringsmodaliteit – aard van de steun 

De specifieke financieringsmodaliteiten worden vastgelegd per oproep. Bij de reeds publiek gelanceerde oproepen 
rons ‘Omgevingskwaliteit’ is steeds sprake van co-financiering. 

Hoe projectvoorstellen indienen? 

Het programma wordt decentraal door de Vlaamse Overhied (Departement Landbouw en Visserij - Coördinerende 
Cel Europees Plattelandsbeleid) en de Vlaamse provincies beheerd. Zij krijgen de (vooraf vastgelegde) fondsen van 
Europa en staan vervolgens zelf in voor de invulling van het programma.  
 
Voor de oproepen Omgevingskwaliteit blijft het volledige operationele beheer van de financiering en organisatie 
van projectoproepen bij de verschillende provincies.  
Voor de oproepen binnen LEADER wordt het operationele beheer toegewezen aan erkende Plaatselijke Groepen, 
die instaan voor de organisatie en beheer van specifieke projectoproepen. 

Voorbeelden van projecten en Vlaamse CCS-organisaties met ervaring in dergelijke 
aanvragen 

Het huis van de levende traditie: Muziekmozaïek, een lokale vereniging die al jaren volksmuziekevenementen 
organiseert in Gooik, bouwt een educatief centrum uit rond alle aspecten van volkscultuur (muziek, literatuur, 
volksspelen, gastronomie,…) uit het Pajottenland.  
Zie http://www.ruraalnetwerk.be/projecten/het-huis-van-de-levende-traditie 

Vlaamse contactpunten 

Departement Landbouw en Visserij - Vlaams Ruraal Netwerk 
Alexander Spriet, Julie Mariën en Ariane Van Den Steen (coördinator) 
Ellipsgebouw (5de verdieping)  
Koning Albert II-Laan 35, bus 40 
B-1030 Brussel 
T 02 552 77 39 
E vlaamsruraalnetwerk@vlaanderen.be  
http://www.ruraalnetwerk.be/
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EUROPESE ALTERNATIEVE 

ONDERSTEUNINGSINSTRUMENTEN 
 

CCS GUARANTEE FACILITY 

Wat? 

Als onderdeel van Creative Europe is door de Europese Commissie in juni 2016 een nieuwe financieel instrument 
in de markt gezet om de toegang tot financiering voor organisaties in de culturele en creatieve sector (CCS) te 
vergemakkelijken: de CCS guarantee facility. Het nieuwe instrument geeft garanties aan financiële instellingen in 
Europa die bankleningen verschaffen aan CCS organisaties. Het verlenen van deze garanties moet de drempels 
verlagen voor financiële instellingen om dergelijke leningen toe te kennen. 

Daarnaast zal de CCS guarantee facility ook voorzien in training en opleiding (‘capacity building’) voor financiële 
instellingen die leningsactiviteiten in de CCS (verder) willen ontwikkelen, en gebruik willen maken van de 
garantiefacilteit.  

Link met CCS (beleids)prioriteit(en) 

� Verbeteren van toegang tot financiering voor de CCS, zie ook https://ec.europa.eu/programmes/creative-
europe/cross-sector/guarantee-facility_en 

Totale budget 2014-2020 

Het totale budget voor 2014-2020 is 181 miljoen EUR.  

Aard van de steun 

Het instrument voorziet niet in rechtstreekse financiële steun, maar geeft garanties aan financiële instellingen die 
leningen verschaffen aan CCS KMO’s.  

Hoe projectvoorstellen indienen? 

Om beroep te doen op de garantiefaciliteit dient de CCS KMO contact op te nemen met een financiële instelling 
die geselecteerd is voor deelname aan de garantiefaciliteit.  

PMV (https://www.pmv.eu/nl) en ST’ART (http://start-invest.be/?lang=fr ), 2 financiële tussenpersonen in België, 
hebben medio 2018 met het Europees Investeringsfonds garantieregelingen ondertekend die ondersteund zijn door 
de nieuwe Garantieregeling voor de culturele en creatieve sectoren binnen het kader van het Creative Europe 
Programma. Deze garantieregelingen binnen Creative Europe maken het voor PMV en St’art mogelijk om hun 
financiële mogelijkheden verder uit te breiden naar Belgische kmo’s in de culturele en creatieve industrie, die 
worden beschouwd als risicovol. Ze zullen zich richten op subsectoren die momenteel onderbediend zijn, zoals 
onder meer design, beeldende kunsten, muziek, architectuur, film, tv, videogames en culturele activiteiten, met 25 
miljoen euro aan leningen, gespreid over drie jaar en gewaarborgd door de Garantieregeling. Men verwacht dat er 
in totaal meer dan 140 kmo’s in de culturele en audiovisuele sectoren toegang zullen krijgen tot financiering ten 
gevolge van deze nieuwe garantieregeling. 
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Vlaams contactpunt 

Voor algemene informatie over de garantiefaciliteit, kan u terecht bij de Creative Europe Desk:  
Creative Europe Culture Desk Vlaanderen 
Gudrun Heymans 
Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media Department 
Arenbergstraat 9, B1000 Brussels 
+32 2 553 06 59 
+32 2 553 69 59 
creativeeuropeculture@vlaanderen.be - Gudrun.heymans@cjsm.vlaanderen.be 
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EU PROGRAMME FOR EMPLOYMENT AND SOCIAL 

INNOVATION (EASI) 

Wat? 

Het Employment and Social Innovation (EaSI) programme richt zich op het promoten van kwaliteitsvolle en 
duurzame werkgelegenheid, het waarborgen van gedegen sociale bescherming en het bestrijden van sociale 
uitsluiting en armoede. Dit nieuwe programma brengt drie vroegere programma’s samen: PROGRESS, EURES and 
Progress Microfinance. 

Binnen het programma wordt specifiek ingezet op volgende drie assen: 

� Moderniseren van arbeidsmarktbeleid 
� Jobmobiliteit stimuleren  
� Toegang tot microfinanciering en sociaal ondernemerschap stimuleren (MF/SE programme) 

Vooral de laatste as is zeer relevant voor de culturele en creatieve sector, gegeven het hoge aantal micro-
ondernemingen en de grote vraag naar microkredieten (leningen onder €25,000) in de sector.  

Meer specifiek voorziet het MS/SE programme (dat tot 2016 ook nog onder de oude naam ‘Progress Microfinance’  
of ‘European Progress Microfinance Facility’ zal opereren) volgende activiteiten: 

� Faciliteren van toegang tot microkredieten aan werklozen die hun eigen zaak willen oprichten of aan 
personen die reeds een eigen zaak hebben, maar geen toegang krijgen tot traditionele bankleningen om 
hun zaak verder uit te bouwen;  

� Opbouwen van kennis en capaciteit bij microkredietverschaffers;  
� Ondersteunen van de uitbouw van sociale ondernemingen, in eerste instantie via het faciliteren van 

toegang tot financiering. 

Zie ook http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1084&langId=en 

Link met CCS (beleids)prioriteit(en) 

� Verbeteren van toegang tot financiering voor de CCS 

Aard van de steun 

Het instrument voorziet geen rechtstreekse financiële steun aan (sociale) ondernemers, maar ondersteunt 
microkredietverschaffers en investeerders in sociale economie om hun leningcapaciteit te verhogen door: 

� het voorzien van waarborgen om zo het kredietrisico te delen; 
� het voorzien van fondsen voor het verstrekken van microkredieten. 

Organisaties die financiële steun kunnen aanvragen, zijn openbare en particuliere instellingen op nationaal, 
regionaal en plaatselijk niveau, die microfinanciering verstrekken aan personen en micro-ondernemingen en/of 
financiering voor sociale ondernemingen. 

Vlaamse contactpunten 

Rechtstreeks beheerd door de Europese Commissie - DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie 

B-1049 Brussel 

Contactformulier via: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=2&langId=en&acronym=contact   
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COSME (PROGRAMMA VOOR HET 

CONCURRENTIEVERMOGEN VAN ONDERNEMINGEN EN 

KMO’S) 

Wat? 

COSME is een verderzetting van het “kaderprogramma voor Concurrentievermogen en Innovatie” en heeft als doel 
om de competitiviteit van kmo’s te bevorderen. Het nieuwe programma legt in het bijzonder de focus op jonge 
ondernemers, en nieuwe, vrouwelijke en kandidaat-ondernemers. Het programma is gebaseerd op vier pijlers: 

� Verbetering van de kadervoorwaarden 
o Verminderen van de administratieve lasten 
o Best practices in beeld brengen 
o Analysetools om toekomstige regelgeving op EU-niveau te verbeteren 

� Stimuleren van ondernemerschap 
o Ondersteunen van kennisuitwisseling rond onderwijs over ondernemerschap 
o Verbeteren van de omgeving voor ondernemers 
o Monitoring en andere op maat gemaakte programma’s 
o Voorbeelden: 

§ Erasmus for Young Entrepreneurs, http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/  
§ European network of mentors for women entrepreneurs, 

http://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/we-work-
for/women/support-networks/index_en.htm  

� Toegang tot financiering 
o Loan guarantee facility 
o Equity facility for growth 

� Toegang tot afzetmarkten 
o Enterprise Europe Network (zie hieronder) 

Zie ook http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/  

Link met CCS (beleids)prioriteit(en) 

� Promotie van (sectoroverschrijdende) netwerking en samenwerking 
� Verbeteren van toegang tot financiering voor de CCS 
� Versterken van ondernemerschap en management in CCS via coaching 

Aard van de steun 

COSME biedt (via verschillende programa’s) diverse vormen van ondersteuning. De belangrijkste vorm van 
ondersteuning is indirecte steun aan kmo’s.  

� Zo worden binnen COSME initiatieven gefinancierd om de administratieve lasten voor kmo’s te verlagen en 
netwerken gefinancierd die toegang tot (internationale) afzetmarkten moeten vergemakkelijken (Enterprise 
Europe Network, zie verder in deze toolbox).  
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� Verder worden onder COSME ook twee instrumenten gefinancierd die toegang tot financiering voor kmo’s 
(zowel leningen als risicokapitaal) moeten vergemakkelijken. Deze instrumenten worden door het European 
Investment Fund (EIF) beheerd. Zij financieren echter niet rechtstreeks de kmo’s of individuen. Het EIF 
werkt hiervoor samen met verscheidene financiële instellingen (banken, kapitaalfondsen, micro-
financieringsinstellingen,…).  

 

In beperkte mate worden vanuit COSME ook rechtstreekse projectsubsidies verstrekt, maar het beheer ervan 
verloopt via andere programma’s:  

� Enerzijds kunnen subsidies bekomen worden voor startende ondernemers om (internationale) ervaring op 
te doen bij ervaren ondernemers. Deze subsidies zijn gebundeld onder ‘Erasmus for Young Entrepreneurs’ 
(EYE). We verwijzen naar de aparte EYE programmafiche in deze toolbox voor meer toelichting over dit 
specifieke programma.  

� Er worden ook periodieke calls gepubliceerd om specifiek innovatie binnen kmo’s te stimuleren en te 
ondersteunen. Deze calls worden niet onder COSME gepubliceerd, maar worden opgenomen in de lijst van 
periodieke calls binnen Horizon 2020. Zie de specifieke Horizon 2020 fiche in deze toolbox voor meer 
informatie over dit programma. 

Vlaams contactpunt 

Mevr. Lutgart Spaepen 
Enterprise Europe Network Vlaanderen 
Ellipsgebouw Koning Albert II laan 35 bus 12 
1030 Brussel 
E lutgart.spaepen@agentschapondernemen.be  
E enterprise.europe@vlaio.be  
T 02/209 27 32  
www.enterpriseeuropevlaanderen.be/ 
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ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) 

Wat? 

Het Enterprise Europe Network is een initiatief van de Europese Commissie dat kmo’s in Europa wil ondersteunen 
en adviseren. Dit gebeurt via een netwerk van meer dan 600 partnerorganisaties in de EU die stevig verankerd zijn 
in de diverse Europese regio's en goed geplaatst zijn voor het verlenen van informatie rond Europese regelgeving 
en financiering, voor het faciliteren van bedrijvencontacten en het helpen opstarten van transnationale innovatieve 
projecten.  

In Vlaanderen specifiek is Enterprise Europe Network Vlaanderen een samenwerkingsverband tussen het 
Agentschap Ondernemen en het IWT. Deze organisaties maken elk vanuit hun expertise in ondernemen en 
innoveren kmo’s wegwijs in Europa.  Zie ook http://www.enterpriseeuropevlaanderen.be/over-ons  

Link met CCS (beleids)prioriteit(en) 

� Verbeteren van toegang tot internationale markten 
� Promotie van (sectoroverschrijdende) netwerking en samenwerking 

Aard van de steun 

� Flankerend beleid, begeleiding, dienstverlening aan ondernemers 
� 600 leden (kamers van koophandel en industrie, technologiecentra, universiteiten, 

ontwikkelingsagentschappen,...) 
� Netwerking en partnermatching verder ondersteund via sectorgroepen, waaronder Creative Industries, 

Textile and Fashion, Tourism and Cultural Heritage 

Vlaamse contactpunten  

https://www.enterpriseeuropevlaanderen.be/contact  
Agentschap Innoveren en Ondernemen 
Enterprise Europe Network Vlaanderen 
Ellipsgebouw Koning Albert II laan 35 bus 12 
1030 Brussel 
T +32 (2) 209 27 32  
enterprise.europe@vlaanderen.be  

Antwerpen 
Hajar Zamouri, T +32 (3) 260 87 32 
hajar.zamouri@vlaio.be 
  
Limburg 
Eddy Vanschoonbeek, T +32 (11) 29 20 21 
eddy.vanschoonbeek@vlaio.be 
  
Oost-Vlaanderen 
Annemie Hautekiet, T +32 (9) 267 40 22 
annemie.hautekiet@vlaio.be  
  
West-Vlaanderen 
Patrick De Molder, T+32 (50) 32 50 25 
patrick.demolder@vlaio.be 
  
Vlaams-Brabant  
Anne Depré, T +32 (16) 31 10 50 
anne.Depre@vlaio.be  
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NOG ENKELE LAATSTE TIPS  
 

� Vertrek steeds van je project en ambitie en ga dan op zoek naar financiering en subsidies. Niet omgekeerd. 

� Gun jezelf de tijd om écht stil te staan bij de mogelijkheden van EU-financiering voor uw project/organisatie 
en hier grondig over na te denken. 

� Abonneer je op relevante nieuwsbrieven, zoals deze van vleva, Vlaamse contactpunten van EU-programma’s 
die uw interesse wegdragen of Europese sectorfederaties die uw sector op Europees niveau 
vertegenwoordigen. Houd je ook op de hoogte van veranderingen op de websites van de betreffende Europese 
en regionale instanties die de subsidieprogramma’s beheren. 

� Spreek contacten aan binnen je eigen netwerk om je idee af te toetsen, andere partners te vinden (direct of 
indirect),... 

� De juiste partners vinden en sterke consortia samenstellen is een uitdaging. Netwerking is belangrijk in dat 
opzicht. Informeer je bij organisaties als vleva of EEN over mogelijke netwerkingactiviteiten. Ook de Vlaamse 
contactpunten van de diverse EU-programma’s kunnen u hierbij helpen. Maar het allerbelangrijkste blijft je 
eigen netwerk van (internationale) contacten. Zie ook de vorige tip.  

� Europese projectaanvragen zullen gauw leiden tot het samenstellen van consortia met (zeer) diverse partners 
(e.g. onderzoeksinstellingen, private ondernemingen uit andere sectoren, lokale overheden,...). Dit verhoogt 
de coördinatie-inspanning (overleg) om te komen tot een goede projectaanvraag. 

� Leg de lat niet onmiddellijk te hoog: probeer voor je eerste Europese projectervaringen als partner aan te 
sluiten bij consortia. Ga niet onmiddellijk aan de slag als coördinator van een consortium. 

� In je projectaanvraag expliciet linken leggen met Europa 2020 thema’s is sterk aanbevolen. Wees creatief, durf 
out-of-the-box te denken over hoe uw idee/project kan bijdragen tot Europa 2020. 

� Ben je zeer specifiek in een bepaald onderwerp of (onderzoeks)gebied bezig (gezondheidszorg, mobiliteit, 
klimaatverandering,...)? Bekijk zeker ook of er mogelijk gespecialiseerde programma’s of oproepen zijn die 
voor jou interessant kunnen zijn en hier niet in de toolbox zijn opgenomen! Zie vleva’s subsidiewijzer: 
https://www.vleva.eu/nl/eu-subsidies  

� Een goede projectaanvraag voorbereiden en indienen is tijdsintensief, zeker wanneer er andere partners 
betrokken zijn en jij de hoofdaanvrager bent. Weeg kosten/baten af: hoeveel tijd en middelen steek ik er in 
en wat brengt het mij op?  

� Wees je ervan bewust dat wanneer je project werd goedgekeurd, dit niet betekent dat je onmiddellijk over het 
EU-geld kan beschikken. Voor het merendeel van de Europese projecten geldt dat er geen voorfinanciering is 
(lees steeds de financieringsmodaliteiten na bij specifieke projectoproepen). Gemaakte kosten tijdens het 
project worden pas naderhand terugbetaald. Het zelf kunnen voorfinancieren van ingediende projecten is een 
belangrijk aandachtspunt.  

� De meeste EU-subsidies vragen om co-financiering (dus eigen investering) van de aanvrager. Indien van 
toepassing, bekijk zorgvuldig hoe je dit zal realiseren.  

� Als u een aanvraag indient voor een internationaal kunstenproject binnen een Europees subsidieprogramma 
waarbij een cofinanciering vereist is, kan u binnen het nieuwe Kunstendecreet (dat in voege treedt vanaf 2016) 
een cofinanciering aanvragen. Zie: http://www.kunstenenerfgoed.be/nl/wat-doen-we/het-nieuwe-
kunstendecreet/subsidie-instrumenten  

u De uitbetaling van een cofinanciering gebeurt op voorwaarde dat de aanvrager de internationale 
subsidietoekenning heeft ontvangen. 

u Een cofinanciering van een internationaal kunstproject kan worden toegekend voor maximaal de 
duur van het internationale kunstproject. 
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u  Een cofinanciering van een internationaal kunstproject bevat middelen voor de basis-, de 
personeels- en de werkingskosten van de binnenlandse projectpartner, die aan het internationale 
kunstproject toewijsbaar zijn. 

u Alleen organisaties die een Vlaamse subsidie ontvangen van minder dan 1.000.000€ komen in 
aanmerking.  

� Als u een aanvraag indient voor een internationaal erfgoedproject binnen een Europees subsidieprogramma 
waarbij een cofinanciering vereist is, kan u binnen het Cultureel-erfgoeddecreet een cofinanciering aanvragen. 

� Er zijn verschillende private organisaties of zelfstandigen die zich gespecialiseerd hebben in het compileren en 
indienen van projectaanvragen. Verken deze mogelijkheid ook voor uw project. Ga indien gewenst in zee met 
diegene die niet enkel ervaring heeft met projectaanvragen schrijven, maar ook vertrouwd is met het 
onderwerp van de projectaanvraag én kan bogen op een goed netwerk van relevante contacten voor uw 
project. Informeer je voor referenties bij organisaties die reeds gewerkt hebben met dergelijke professionele 
‘subsidie-aanvragers’. Vleva en de Vlaamse contactpunten kunnen hierbij een vertrekpunt zijn. 

� Er is veel concurrentie voor het aantrekken van EU-financiering, maar zeker niet altijd meer dan voor lokale 
financiering. Onderschat je kansen niet met een sterk project. 

� Als organisatie kun je in regel slechts beperkt subsidies ontvangen ter ondersteuning van je activiteiten. De 
regels hiervoor worden vastgelegd op Europees niveau in de Europese verordening voor de de-minimissteun. 
Algemeen wordt gesteld dat het totale bedrag van de de-minimissteun aan één onderneming niet hoger mag 
zijn dan 200.000 euro over een periode van drie belastingjaren. Dit maximum geldt voor alle categorieën steun, 
in welke vorm en met welk doel dan ook verleend. De-minimissteun mag niet verstrekt worden aan 
ondernemingen in moeilijkheden. Zie: 
 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_nl.pdf voor de huidige de-
minimisverordening (sinds 1 januari 2014 inwerking getreden).  

� Denk je ‘op het eerste zicht’ dat er voor jou mogelijkheden liggen voor EU-financiering? Maak gebruik van de 
verschillende ondersteunende organisaties om dit samen met jou verder te verkennen! 

� Nieuw: Europese projectoproepen migreren in de loop van 2018-2019 naar het Portaal voor financiering en 
aanbestedingen (Funding & tender opportunities portal) https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/home. Hier kan je lopende en aankomende oproepen per programma 
raadplegen.  

 

 

 


