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Start to EU 
Ben jij klaar voor Europese 
projecten? 



08 juni 2021 

Aan de slag 

• Wat zijn Europese 
subsidies? 

• Is je organisatie er klaar 
voor? 

• Korte samenvatting van de 
mogelijkheden in 
programma’s - Hoe dien je 
een voorstel in? 

• Vragen 
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Wat zijn Europese subsidies? 
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Welk doel heeft EU met haar subsidies? 

• Europa beoogt de uitvoering van haar eigen beleid met de 
subsidielijnen 

 
• Omdat het geen rechtstreekse bevoegdheden heeft in sommige 

domeinen 

• Om concreet beleid in lidstaten te stimuleren (innovatie, groener, 
digitalisering, …) 

• Europese samenwerking te promoten 

 

• TIP: Ga enkel voor Europese subsidies wanneer de organisatie 
– of projectdoelstellingen aansluiten bij de EU prioriteiten 
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Welk doel heeft EU met haar subsidies? 

• Meerjarig financieel kader = Europese 
begroting 

-> vertaling naar programma’s 
-> via calls vertaling in projecten 

 

• Via een Euproject werk je mee het 
beleid van de EU uit! 

 



08 juni 2021 

Wat zijn Europese subsidies? 

• Gestoeld op Europees beleid en beleidsprioriteiten: elk 
Europees programma heeft duidelijk omlijnde 
doelstellingen 

 

• Europese middelen kunnen nooit als loutere 
bijkomende bron van financiële middelen beschouwd 
worden 

 

• Cofinanciering en prefinanciering 

 



08 juni 2021 

Wat zijn Europese subsidies? 

• Internationaal (let op Engels, Frans) 

 

• Vernieuwend 

 

• Resultaatgericht, disseminatie en valorisatie 

 

• Een subsidie per project 

 

• Niet retroactief 

 

• EU-subsidies vragen tijd : bijv. 1 jaar tussen indienen en start 
project 
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EUROPESE FONDSEN 

• Thematisch 

• Gecentraliseerd versus gedecentraliseerd 

• Samenwerking & netwerking / realisatie op het terrein 

• Green Deal / Innovatie / Digitalisering 
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Overzicht Europese programma’s 
type? TRL-niveau (Technology Readiness Level) 

• idee   test   uitrol 

• onderzoek  demo  productie 
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Overzicht Europese programma’s 
partnerschap? 

• Samenwerken met andere 
landen? 

 

 

• Project in 1 land? 
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Overzicht Europese programma’s 
Onderwerp? 

• Diversiteit aan programma’s mogelijk per onderwerp 

• Afhankelijk van omschrijving prioriteit/call van het 
programma 

• Afhankelijk partnerschap 

• Afhankelijk van type acties (demo/uitvoeringsacties) 

• Afhankelijk van de timing van de calls 

 

-> lees de call/prioriteit: past het project? 
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Overzicht Europese programma’s 

EUROPEES BELEID 

EUROPESE BEGROTING 

 EUROPESE SUBSIDIES 

Structuurfondsen Thematische Fondsen 
EU legt kader vast 

Regionale ontwikkeling 

Opzet en beheer decentraal 
 

Opzet op EU-niveau 

Geen geografische beperking 

EFRO (Interreg) 

Beheer EU Commissie of 

Europese agentschappen 

Beheer 

nationale 

agentschappen 
Horizon 

Europe 

Creatief 

Europa 

LIFE+ 

Nationale 

contactpunten 

Erasmus+  

Europees 

Sociaal Fonds 

Erasmus+  

Plattelandsfonds 

... 
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Is je organisatie er klaar voor? 
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Van de theorie naar de praktijk:  
fasen van een Europees project 

 interne voorwaarden in de organisatie 

 waar kan ik informatie/ondersteuning 
vinden? 

 permanente screening, voorbereiding en 
detectie opportuniteiten 

 Projectontwikkeling 

 Projectuitvoering 

 Projectafronding 
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interne voorwaarden in de organisatie 

 Je organisatie is een stabiele organisatie 

 
    extra werklast kunnen opvangen 

 personeel kunnen vrijstellen voor administratie van de projectopvolging 

 stabiele tewerkstellingsperspectieven voor projectmedewerkers 

 voorzien van een back-up voor projectmedewerkers 

 

 duurzame basisfinanciering, in staat zijn om voor te financieren 
 let op staatsteun 
 afschrijvingen van uitrusting 

 
 

 inzicht in standaarduurtarieven van de medewerkers (inzicht in kosten voor een 
medewerker) 
 Bij projectvoorstel: Welke personeelskosten voer je op? Kies je voor een forfait?  
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interne voorwaarden in de organisatie 

 De boekhouding van je organisatie is “projectenminded” 
 Je kan in je boekhouding het project “isoleren” en de inkomsten en uitgaven 

terug vinden. 
 Je kan je inkomsten en uitgaven linken aan de werkpakketten in het project 

 

 Wetgeving overheidsopdrachten is van toepassing bij aanbestedingen 

 

 Je organisatie heeft een performante beslissings- overlegstructuur 
 Er is een heldere beslissingsboom (eventueel procedure voor 

hoogdringendheid) 
 

 Projectmedewerkers werken integraal IN de organisatie door een 
cultuur van overleg met duidelijke interne sturing en rapportage 
 



interne voorwaarden in de organisatie 

 Je organisatie is “Europa-minded” 
 

• Gedragenheid in de organisatie 

Zorg voor een formeel akkoord/beleidsplan 

 

• Iedereen mee 

Ook communicatiedienst in je organisatie 
is mee: logo Europa, huisstijl vs Europese 
regels, hulp voor je project 

 

• Duidelijke afspraken rond dienstreizen 
en vergoedingen 

 

• Inzetten op borging van kennis 
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Mogelijkheden in verschillende 
programma’s 
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ALGEMEEN - Waar en hoe vind je informatie? 

• Algemeen:  
• VLEVA: https://www.vleva.eu/nl/eu-subsidies/subsidiegids 

• Interreg en EFRO    
• Provinciale contactpunten – europa@oost-vlaanderen.be 

• Eigen website  

• LEADER 
• Provinciale contactpunten - platteland@oost-vlaanderen.be 

• Eigen website -https://plattelandsloket.be/ 

• ESF+ / Erasmus 
• Eigen lokale contactpunten (Vlaanderen) 

• Andere programma’s: funding & tenderportal 
Aangeduide contactpunten voor Vlaanderen 

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

 

 

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

• EFRO Vlaanderen: Vlaanderen 

• Interregs: samenwerken met andere landen 

• +-40-60% subsidie 

• Projecten van 30000EUR (microproject Fr-W-Vl)  
tot gemiddeld 2 miljoen EUR 

• Inhoud:  
• Innovatie : innovatieve materialen, onderzoek 

• Groen : energie, biodiversiteit, circulair… 

• Sociaal : arbeidsmarkt, onderwijs 

• Europa dichter bij de burger : toerisme, grensknelpunten 

• Overheid, ondernemingen, onderwijs, burgers 

• Aanspreekpunten 
Provincies (gemeenten) 
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Structuurfondsen 

• Wie contacteren? 

 

Vlaanderen-Nl: sofie.van.overschelde@oost-
vlaanderen.be 

 

Fr-Wal-Vl: pieter.lahousse@oost-
vlaanderen.be 

en julio.delva@oost-vlaanderen.be 

 

NSR en NWE: julio.delva@oost-vlaanderen.be 

 

EFRO: europa@oost-vlaanderen.be 
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Plattelandsprojecten 

• 1 gemeente 

• Omgevingskwaliteit/platteland + 

• Thema’s: 
• Ondernemen 

• Armoede en Welzijn 

• Erfgoed en Toerisme 

• Klimaatneutraal Oost-Vlaanderen 

• De open ruimte vrijwaren en ontwikkelen 

• Aanmelding tegen 15/4/22 

• Max 65% subsidie 

• Aanspreekpunten 
Provincies (gemeenten) platteland@oost-vlaanderen.be 
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Kleinschalige projectenfondsen 

• Euregio Scheldemond fonds: 
• Kleinschalige initiatieven (bijv event met stakeholders in de Euregio) 

• Als voorbereiding op een nieuwe project 

• Lerende Euregio Scheldemond fonds: 
• Onderwijsinstellingen, bedrijven, overheden, zorginstellingen met elkaar 

in contact brengen over de grens heen rond arbeidsmarkt en onderwijs 

• Financiering van busvervoer, catering, verblijf 

• Heel kleinschalig (vanaf 500EUR) 

• Straits committee 
• Samenwerken met Kent – Zeeland – West-Vlaanderen- Oost-Vlaanderen 

 

• Contact: info@euregioscheldemond.be 
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ESF + 

• Inhoud 
• Arbeidsmarkt 

• Onderwijs 

• Vaardigheden  

• Maar ook alle vroegere sociale programma’s 

• Samenvoeging van verschillende 
Euprogramma’s (ESF, Easi,…) 
• Aanspreekpunt: Vlaanderen 

• https://www.esf-vlaanderen.be/nl 
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LIFE + 

• Pilots 

• +-60%-75% subsidie 

• 1 land 

• Inhoud:  
• Biodiversiteit 

• Klimaat 

• Circulariteit 

• Energie (new) – 95% 

• 5,4 miljard budget 

• Competitie met de hele EU 

• Aanspreekpunt:  
• Federaal en Vlaams (stefanie.hugelier@health.fgov.be, 

wim.smeets@vlaanderen.be) 

• Energie en klimaat: veka.eufinanciering@vlaanderen.be 

mailto:wim.smeets@vlaanderen.be
mailto:veka.eufinanciering@vlaanderen.be
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Horizon Europe 

• Onderzoek (maar kan ook voor overheden: 
denk aan project rond duurzaam bouwen) 

• 70-100% subsidie 

• 95 miljard budget 

• Vaak min. 3 landen 

• Inhoud is zeer divers in “pijler 2”  
• Creativiteit, cultuur 

• Klimaat, energie, mobiliteit 

• Voedsel, landbouw, milieu 

• ….  
• (ook circulaire economie) 

• Aanspreekpunt:  
• NCP Flanders (Ann.VanHauwaert@fwo.be) 
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Connecting Europe Facility 

• Realisatie van infrastructuur 
• Transport (spoor) 

• Energie (pijplijnen) 

• Telecom (digitale infrastructuur) 

• 1 land  

• 30 miljard budget 

• Aanspreekpunt 
• Vlaanderen : cef@mow.vlaanderen.be 
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Single Market Programme 

• Opvolger van COSME 

• Doelstellingen: 
• Interne markt 

• Concurrentievermogen KMO’s 
• Consumentenbescherming 

• Gezondheid mensen, dieren en planten in de voedselketen 

• Europese statistieken 

• 4,2 miljard 

• Geen Vlaams aanspreekpunt, info via Enterprise Europe Network 
Vlaanderen 
enterprise.europe@vlaanderen.be 

mailto:enterprise.europe@vlaanderen.be


08 juni 2021 

Creative Europe 

• Cultuur (ook erfgoed) 

• Samenwerking tussen culturele organisaties 
• De kleinschalige samenwerkingsprojecten bestaan uit samenwerkingen van minstens 3 organisaties uit 3 verschillende 

deelnemende landen, voor maximum 4 jaar. Dit gaat over projectsubsidie tot 200.000 euro, dat overeenkomt met 80% van de 
totale subsidiabele kosten voor projecten.  

• De middelgrote samenwerkingsprojecten bestaan uit samenwerkingen van minstens 6 organisaties uit 5 verschillende 
deelnemende landen, voor maximum 4 jaar. Dit gaat over projectsubsidie tot €1.000.000, dat overeenkomt met 70% van de 
totale subsidiabele kosten voor projecten 

• De grootschalige samenwerkingsprojecten bestaan uit samenwerkingen van minstens 10 organisaties uit 10 verschillende 
deelnemende landen, voor maximum 4 jaar. Dit gaat over projectsubsidie tot €2.000.000, dat overeenkomt met 60% van de 
totale subsidiabele kosten 

• Media 

• ondersteunt de Europese film- en audiovisuele industrie bij de ontwikkeling, distributie en 
promotie van Europese werken 

• 4 clusters: inhoud, bedrijven, publiek, beleidsondersteuning 

• Cross-sectoraal 

• samenwerking tussen verschillende culturele en creatieve sectoren bevorderen 

• Aanspreekpunt: Vlaanderen 

• Media: (Frank Herman) creativeeuropemedia@vlaanderen.be 

• Cultuur: (Gudrun Heymans) creativeeuropeculture@vlaanderen.be 

 

 

mailto:creativeeuropemedia@vlaanderen.be
mailto:creativeeuropeculture@vlaanderen.be


08 juni 2021 

CERV (Citizenship, Equality, Rights & Value)  

• ‘Europa voor de Burger’ 
• Rechten en waarden van de EU 

• Values 

• Equality, Rights and Gender Equality 

• Citizens' engagement and participation 

• Daphne: fight violence, including gender-based violence 

 

Voorbeelden 
• Town twinning 

• European remembrance 

• Citizens’ engagement and participation 

• Gender equality 

• … 

 

• Aanspreekpunt: jill.everaerdt@vlaanderen.be 
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Erasmus+ 

• Onderwijs, vorming 

• Schoolonderwijs 

• Beroepsonderwijs 

• Hoger onderwijs 

• Volwasseneneducatie 

• Stages 

• (personeels)uitwisseling 

•  Jeugdwerking  

• Oa jeugdwerking 

• Op non-formele manier werken met de jeugd (niet via scholen, participatie van jongeren) 

• Sport 

• Mensen aanzetten tot actieve levensstijl 

• Integratie en inclusie bevorderen 

• 26 miljard budget 

• Vast bedrag per uitwisseling 

• Aanspreekpunt:  

EPOS Vlaanderen https://www.epos-vlaanderen.be/ onderwijs 

EU Sportlink https://www.eusportlink.be/ of Sport Vlaanderen https://www.sport.vlaanderen/sportclubs/thema-s/europa-
en-sport/ sport 

JINT (https://jint.be/) jeugdorganisaties 

https://www.epos-vlaanderen.be/
https://www.epos-vlaanderen.be/
https://www.epos-vlaanderen.be/
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ALGEMEEN - Waar en hoe vind je informatie? 

• Algemeen:  
• VLEVA: https://www.vleva.eu/nl/eu-subsidies/subsidiegids 

• Interreg en EFRO    
• Provinciale contactpunten – europa@oost-vlaanderen.be 

• Eigen website  

• LEADER 
• Provinciale contactpunten - platteland@oost-vlaanderen.be 

• Eigen website -https://plattelandsloket.be/ 

• ESF+ / Erasmus (nat) 
• Eigen lokale contactpunten (Vlaanderen) 

• Andere programma’s: funding & tenderportal 
Aangeduide contactpunten voor Vlaanderen 

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

 

 

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

• Voorbeeld Portal 
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Funding & Tender portal 

• Voorbeel call: Funding & tenders (europa.eu) 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-acceleratorchallenges-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=Wed Oct 28 2020 14:09:26 GMT+0100 (Midden-Europese standaardtijd);startDateGte=Wed Oct 28 2020 14:09:26 GMT+0100 (Midden-Europese standaardtijd);crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-acceleratorchallenges-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=Wed Oct 28 2020 14:09:26 GMT+0100 (Midden-Europese standaardtijd);startDateGte=Wed Oct 28 2020 14:09:26 GMT+0100 (Midden-Europese standaardtijd);crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


08 juni 2021 

EU login 
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PIC 
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Met welke timing hou je best rekening? 

• Calls interreg en EFRO: start dit jaar  

• Andere programma’s zijn reeds gestart 
• Reken op min. 1 jaar tussen indienen/start idee en start 
project 

• Hou ook rekening met tijd voor projectontwikkeling 
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Waar vind je info? 

• Contactpunten : call en inhoudelijke match, partnersearch, 
budget 

• VLEVA:  

www.vleva.eu – alle calls 

info@vleva.eu 

• Funding & tenders portal:  

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

 

http://www.vleva.eu/
mailto:info@vleva.eu
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Nog vragen? 

europa@oost-
vlaanderen.be 


