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UNITED THROUGH DIVERSITY 

IMAGINE. CREATE. SHARE. 

 1. WAAROM EU CULTUURSUBSIDIES 
•  1957 – Verdrag van Rome - Jean Monnet  

socio-economische solidariteit en stabiliteit 

•  1992: Verdrag van Maastricht  
 juridische basis voor culturele samenwerking in Europa 

•  2007: Europese agenda voor Cultuur  
 Europese erkenning van belang van cultuur voor samenleving 

•  Missie EU cultuurbeleid: ‘UNITED THROUGH DIVERSITY’  
duurzaam samenleven en integratie door dialoog & uitwisseling 
van Europees cultureel erfgoed en culturele waarden 

-  Culture 2000: EU subsidieprogramma (2000-2006) 
-  Culture programme (2007-2013) 
-  Creative Europe (2014-2020) 

 Wat wil Europa met cultuur 

•  EU 2020 STRATEGIE: slimme, duurzame en inclusieve groei 

•  investeren in culturele & creatieve sectoren:  

–  Internationale en transsectorale kennisdeling + digitale update 

–  Economische groei en werkgelegenheid 

–  Toegang tot cultuur 

•  samengaan Cultuur + Media programma:  

    cross-sectoraal leren, uitwisselen, versterken 

Wat wil EU-cultuurbeleid met 
Creative Europe 

•  Dialoog en respect voor culturele & taalkundige diversiteit 

•  Toegang tot cultuur; brede en duurzame publieksontwikkeling 
voor Europese culturele content 

•  Kennisverwerving, professionalisering, capaciteitsopbouw van 
culturele professionals in digitale en mondiale tijdperk 

•  Internationale netwerking en tewerkstellingsmogelijkheden 

 Wat wil Creative Europe met 
culturele projecten 
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EU beleidskader 2020 

meerjarig financieel kader 2014-2020 (begroting 7 jaar) 

40 thematische EU-subsidieprogramma’s 

jaarlijkse werkprogramma’s 

subsidieoproepen (calls) 

projecten 

 2. HOE WORDT GESUBSIDIEERD 

•  Gecentraliseerde en gedecentraliseerde programma’s 

 => Centraal:Creative Europe EACEA - Uitvoerend agentschap 

 => Decentraal (Erasmus+, Interreg) 

•  Terugkerende subsidieoproepen / ad hoc subsidies 

•  1 project => veel programmamogelijkheden 

•  Cofinanciering van niet-winstgevend project  

•  Nationale contactpunten 

subsidie instrumenten 

Samenwerkingsprojecten	 Literaire	vertaling	

Pla6ormen	 Netwerken	

Beeldende	Kunsten	
Theater	
Opera	
Circus	
Literatuur	
Muziek	
Dans	
Mode	
Erfgoed	
Design	
Architectuur	
Interdisciplinair  

Creative Europe Cultuur - wat 

•  Culturele en Creatieve organisaties (CCS) 
= activiteiten gebaseerd op culturele waarden en/of 
artistieke en andere creatieve uitingen (incl. overheden, 
scholen, winstgevende organisaties)  

! 2 jaar rechtspersoonlijkheid (publiek/privaat) 

•  EU lidstaten (28) 
•  EEA landen: IJsland, Noorwegen 
•  Kandidaat lidstaten: Montenegro, Servië, FYROM, 

Bosnië-Herzegovina, Albanië 
•  EU buurlanden: Georgië, Moldavië, Oekraïne, Tunesië 

at) 

Creative Europe Cultuur – wie 

Projectleider  
•  juridisch verantwoordelijke voor ondertekening van 

contract met EC 
•  coördinerende rol in ontwerp en uitvoering van project  
•  + idem co-organisatoren 

Co-organisatoren (partners) 
•  echte betrokkenheid in ontwerp en uitvoering van 

project  
•  gevestigd in een van de deelnemende landen 
•  financiële bijdrage aan project via eigen bijdrage, 

fondsenwerving, ed. 

Creative Europe Cultuur – hoe 

Kleinschalige projecten (Categorie 1) 
Minimaal 3 landen 
Maximum € 200.000 (60% EU steun) 
Maximaal 4 jaar 

Grootschalige projecten (Categorie 2) 
Minimaal 6 landen 
Maximum € 2.000.000 (50% EU steun) 
Maximaal 4 jaar 

Europese samenwerkingsprojecten 
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1. Transnationale mobiliteit bevorderen: 
Internationale kansen voor artiesten en creaties; allerlei 
activiteiten naast de reguliere partnermeetings  

2. Publieksontwikkeling ondersteunen:  
 strategische acties voor betere publieksbetrokkenheid 
(jongeren, minderheden, …) 

3. Vaardigheden van sectoren versterken: 
•  Digitale kennis en toepassingen 
•  Innovatieve business-modellen  
•  Training en vorming 

Europese samenwerking: doelstellingen 
 3. OVERWEGINGEN OM EEN DOSSIER IN TE DIENEN 

•  opzetten van internationale partnerships & projecten 

•  netwerking 

•  profilering 

•  horizon verbreden 

•  extra financiële mogelijkheden 

•  ervaringsuitwisseling 

•  ook EU is op zoek naar mooie projecten 

 waarom wel 

•  iemand beschikbaar hebben 

•  financieel investeren 

•  betrouwbare partners 

•  administratieve opvolging 

•  risicobeheersing 

•  wat nà de subsidieperiode 

•  cashflow 

 waarom niet 

 te overwegen 

als partner instappen/aansluiten: 

•  dé leerschool bij uitstek 

•  netwerk 

•  zicht op de administratieve vereisten 

•  inzicht in het groter geheel (aanvraag) 

•  project-idee versus project-oproep 

•  bereid je voor: 

 => info.momenten, workshops 

 => documentatie (‘calls’, ‘guidelines’) 

 => opzoeken geslaagde projecten 

 => verzamel ideeën 

•  consulteren websites EC (verifiëren naar laatste update) 

•  informeren bij potentiële partners, leden, 
vertegenwoordigers… 

•  vanuit een positieve ambitie 

 en dan … 

 4. SAMENSTELLING AANVRAAGDOSSIER 

1/ 

Registratie met PIC code (Participant Identification Code) : 
verplicht voor projectleider én partners 

2/ 

Creatie e-Form: officieel aanvraagdocument 

3/ 

Toevoeging verplichte documenten 

 PIC: gegevens 

https://ec.europa.eu/education/participants/
portal/desktop/en/home.html 

Enkele tips 
•  maak op tijd de PIC-code aan 
•  elke partners is verantwoordelijk voor zijn PIC-registratie 

•  op basis van BTW-nummer of via zoekfunctie kan je 
nagaan of de organisatie al een PIC heeft 

•  uitgebreide FAQ en handleiding via www.creativeeurope.be 
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https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/   

•  'Create new application for funding’ (onderaan) 

•  Selecteer correcte programma (Creative Europe) en taal (EN-
FR-DE) en de juiste actie (Cat 1 of Cat 2) 

Tips 

•  als het partnerschap nog niet compleet is kan je later je e-
form opnieuw uploaden, aanpassen en terug downloaden 

•  het kan zijn dat het formulier dicht tegen de deadline 
geupdate wordt, check dit 

•   het formulier biedt de mogelijkheid om een test uit te 
voeren, doe dit regelmatig 

•  maak gebruik van de helpdesk 

maak aanvraagdocument aan 

e-aanvraagformulier bestaat uit 7 blokken +  bijlagen: 

A. Algemene contactgegevens van alle organisaties* 
B. Organisatiestructuur + activiteiten alle organisaties* 
C. Projectbeschrijving / prioriteiten EU + / SUMMARY 
D. Operationele en financiële capaciteit - internationale ervaring * 
E. Project implementatie & antwoord op selectiecriteria 
F. Werkprogramma 
G. Statistieken 

•  Bijlagen, die integraal deel uitmaken: gedetailleerde beschrijving, 
verklaring op eer, budgetdocumenten, partnerschap, … 

* Van toepassing op projectleider én alle partners 

hoe invullen 

Voorblad: 
•   Keuze van actie: cat.1 of cat.2 
•   Projectnaam (max.300 tekens), acroniem (max. 7)  
•   Taal (werktaal EC: Engels, Duits of Frans) 

Deel A : Contactgegevens 
Basisinformatie (specifieke PIC van partners (P1, P2, …) wordt 

automatisch toegevoegd) 

Deel B: Organisatie en activiteiten 
B.1: Structuur 
•  Rechtspersoon: Publiek ( overheid) / Privaatrechtelijk 
•  Type organisatie: (museum, theater, vzw, stichting, ..) 
B.2: Doel, missie en visie 
•  Korte presentatie organisatie in relatie tot huidig project 
B.3: Andere communautaire steun in afgelopen 3 jaar 

e-document : deel A & deel B 

C.1: Kalender (start- en einddatum binnen 48 maanden-    
 periode ) 

C.2: Administratieve info over deelnemende landen 
 C.2.2: Onderlinge afhankelijkheid (zusterorganisatie?)  

C.3: Relevantie tot doelen van Creatief Europa programma 
C.4: Kunstdiscipline: preciseer uw keuze = keuze evaluator 
C.5: Alle landen enigszins betrokken bij project 

C.6 Samenvatting  = BELANGRIJKSTE DEEL VAN AANVRAAG, 
max 2000 tekens incl. spaties: beknopt, concreet 
projectoverzicht 

C.7: budget samenvatting === uitgebreide budgetbijlage! 
C.8: Contact Creative Europe Desk JA /NEEN waarom? 

e-document : deel C 

Deel D: operationele capaciteit 
•  Relevante internationale ervaring met internationale en 

Europese (Cultuur)programma’s, alle co-organisatoren 

•  Bijdrage van andere (dan co-organisatoren) organisaties in 
project  

Deel E: relatie tot 4 award criteria  
  E 1: Relevantie 
  E 2: Communicatie en verspreiding 
  E 3: Kwaliteit van activiteiten 
  E 4: Kwaliteit van het partnerschap 

 max.1000 karakters/ vraag 

e-document : deel D & deel E E1 : relevantie tot de doelstellingen van het 
Creative Europe programma (30 punten) 

- 	hoe	draagt	het	project	bij	tot	de	professionalisering	van	de	
sector	

- 	op	welke	manier	draagt	het	project	bij	aan	de	transnaIonale	
verspreiding	van	culturele	en	creaIeve	werken	en	de	
internaIonale	mobiliteit	van	culturele	professionals?	
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E2 : kwaliteit van de activiteiten (30 punten) 

- 	hoe	worden	de	geplande	projectacIviteiten	gerealiseerd	in	de	
prakIjk?	

- 	hoe	concreet	zijn	deze	acIviteiten	uitgewerkt	(datum,	naam,	
plaats)?	

- 	welke	resultaten	worden	voorzien	en	hoe	wordt	de	impact	
gemeten?	

- 	wat	is	de	internaIonale	ervaring	van	de	verschillende	project-
teamleden?	(belang	van	goed	uitgewerkt	CV	)	

E3 : communicatie en verspreiding (20 punten) 

- 	hoe	realisIsch	en	helder	is	het	communicaIeplan?	

- 	welk	doelpubliek	wordt	bereikt	met	het	project?	

- 	hoe	wordt	bijgedragen	aan	publieksontwikkeling	en	via	welke	
strategie	

- 	hoe	draagt	het	project	bij	aan	de	zichtbaarheid	en	het	posiIef	
imago	van	de	EU?	

E4 : kwaliteit van de samenwerking (20 punten) 

- 	zijn	alle	partners	sterk	betrokken	bij	het	project?	

- 	is	er	een	duidelijke	en	realisIsche	taakverdeling?	

- 	hoe	wordt	een	duurzame	samenwerking	voorzien,	ook	na	
afloop	van	de	projectperiode?	

•  Voor alle projectfasen: 

    activiteit en beschrijving 

    start en einddatum 

    locatie 

    welke partner is betrokken? 

e-document : deel F 

e-document : deel G 

Statistieken: 

•  Type activiteiten 

•  Type begunstigden 

•  Type betrokken organisaties 

•  Doelgroepen 

•  Thema’s 

•  Gelijke kansen 

Officiële Afkorting EU landen – ISO code 

België (BE), Bulgarije (BG), Cyprus (CY), Denemarken 

(DK), Duitsland (DE), Estland (EE), Finland (FI), 

Frankrijk (FR), Griekenland (EL), Hongarije (HU), 

Ierland (IE), Italië (IT), Kroatië (HR), Letland (LV), 

Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Malta (MT), 

Nederland (NL), Oostenrijk (AT), Polen (PL), Portugal 

(PT), Roemenië (RO), Slovenië (SI), Slowakije (SK), 

Spanje (ES), Tsjechië (CZ), Zweden (SE), Verenigd 

Koninkrijk (UK) 

•  Legal Entity Form* (ALLE PARTNERS – Portal) 

•  Financial identification form 

•  Financial capacity form 

•  Gedetailleerde projectomschrijving 

•  Declaration of honour 

•  Budget form* (xls/odt) 

•  Partnership information* 

•  Mandates*: elke partij ondertekent haar mandaat  

annexen 
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Gedetailleerde projectomschrijving omvat:  

•  Concept en objectieven van project 

•  Strategie over hoe de prioriteiten worden behandeld 

•  Specifieke activiteiten en hun doel 

•  Potentiële impact van project op Europees niveau 

•  Rol van elke partner in het project 

•  Andere details ter ondersteuning van de aanvraag  

annex: project description 

Informatie over projectleider en elk van de partners 

1.  Korte vertaling van statuten van elke organisatie 
in Engels, Frans of Duits 

2.  Kort overzicht van culturele/creatieve activiteiten 
van elke organisatie in afgelopen 2 jaar (data, 
titel, omschrijving, link) 

3.  CV van de artistiek projectverantwoordelijke van 
elke deelnemende organisatie  

4.  Tekst van het ‘Cooperation agreement’ (word doc.)    

annex: partnership information 

•  In verhouding tot gedetailleerde projectbeschrijving 

•  Rol en verantwoordelijkheid deelnemende organisaties 

•  Financieel management en - verdeling EU steun 
 (schema van betalingen) 

•  Rapporteringsprocedure / timesheets, .. 

•  Afspraken, definities, ..  

•  Wat in geval van…  

annex: cooperation agreement 

•  Cofinancieringsprincipe 

•  EU steun op basis van evenwichtig budget:  
 Uitgaven = Inkomsten " geen winst! 

•  Alle partners maken budgetplan voor hun activiteiten 

•  Budget in EURO: wisselkoers datum officiële oproep 

•  Controleer definities ‘eligible & ineligible’, ‘direct & indirect 
cost’ in programmagids om tot heldere, gedetailleerde 
budgetomschrijving te komen 

annex: budget – algemene regels 

•  Gevraagde EU-steun (max.%) 

•  Inkomsten voortkomend uit het project: kaartverkoop, 
verkoop van publicatie, registratiekosten, entreegeld, etc. 

•  Eigen financiering: beurzen, sponsoring, donaties 

•  Publieke / private bijdragen: garantiebewijs indien mogelijk 

•  Inkomsten door voordelen in natura: tellen niet mee! 

annex: budget – inkomsten 

Kosten direct verbonden aan het project: 
1.  Costs directly linked to the implementation of the project 

activities 

2.  Communication, promotion and dissemination costs a,nd costs 
of exploitation of results 

3.  Travel and subsistence costs 

4.  Staff costs 

5.  Indirect (automatisch) 

•  samenwerking met ‘derde’ landen: max. 30% totale 
projectkost 

•  gewettigde onderaanneming: geen limiet  

•  indirecte kosten: max.7% totale som directe kosten 

annex: budget – uitgaven 
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•  gemaakt door een van de begunstigden 

•  gemaakt tijdens officiële project periode (uitgezonderd 
kosten van eindrapport en audit) 

•  voorzien in geplande budgetaanvraag 

•  bewijsbaar en identificeerbaar 

•  betaald vóór indiening eindrapport 

•  verantwoord en redelijk  

annex: budget – gewettigde kosten ‘eligible’ 

‘in-eligible’ 

•  Kosten niet in de boekhouding 

•  Vrijwilligerswerk 
•  Donaties 
•  Huur van eigen gebouwen,  … 

•  Activiteit die niet door begunstigde zelf wordt uitgevoerd 

•  Gewettigde kosten :  
#   Publieke organen 
#   Kunstenaars, lezingen, sprekers, … 
#   Reiskosten en dagvergoedingen 
#   Diensten die gespecialiseerde kennis vereisen: juridisch, 

  boekhoudkundig advies, human resources,… 
#   Projectcoördinatie mag NIET worden uitbesteed 

annex: budget – onderaanneming (subcontracting) 

1.  Test verbinding met online dienst  

2.  Vul alle verplichte velden in  

3.  Voeg alle verplichte documenten toe 

4.  Valideer en verstuur het formulier (enkel online) 

5.  Een uniek dossiernummer verschijnt in een pop-up venster en wordt 
automatisch toegevoegd aan het einde van het e-document en in 
een voetnoot  

6.  Eens verzonden, wordt het dossier ‘bevroren’ = geen wijzigingen 
meer mogelijk 

Tip: 

- sla de digitale aanvraag op en druk af (in PDF) 

-  wacht niet tot deadline om je aanvraag in te dienen 

-  maak gebruik van de helpdesk 

-  neem een screenshot van de verzending 

indiening 
 5. BEOORDELING 

•  administraIeve	selecIe	

•  inhoudelijke	beoordeling	door	2	onaTankelijke	experten	

•  op	basis	van	4	toekenningscriteria	(zie	deel	E)	

•  hoogste	scores	(op	100)	krijgen	subsidie	

•  volledig	ingediende	project	+	aangevraagde	bedrag	

Wat na de selectie 

•  SchriYelijke	brief	met	puntenscore	en	resultaat	(ja/	neen)	

•  Neen:	nieuwe	aanvraag	overwegen	(evaluaIerapport)	

•  Ja:	felicitaIes	+	contractvoorstel	van	EACEA		+	
prefinanciering	+	kick-off	meeIng	met	EACEA	

•		PrakIsche	info	ivm	projectmanagement	en	rapportering:	

hbp://eacea.ec.europa.eu/creaIve-europe/beneficiaries-
space/cooperaIon-projects_en	

 6. PRAKTISCHE TIPS 

-  bepaal de inbreng van de partners (‘samenwerken’) 

spreek een werkmethode af: 

* met partners (deadlines, aanleveren documenten,…) 

* met andere schrijvers (inhoudelijk, budget, communicatie,…) 

* gebruik googledocs of dropbox of … 

* skype en whatsapp 

* hou overzichten en notities bij 

* timeframe 

voorbereiding 
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•  minimum aantal partners is bepaald => richt u op minstens 2à3 
méér 

•  relevantie 

•  mix van partners (met ervaring, geografische spreiding, ook 
minder evidente partners (niet-EU) 

•  complementair 

 partners  schrijven - abstract 

•  maak je de taal eigen via ‘calls’ en ‘guidelines’ 

•  laat de vraag tot je doordringen en beantwoord ze 
(‘aims&objectives’, ‘audience development & targeted 
audiences’, ‘sustainability’, ‘innovation’, …) 

•  laat het nalezen en overleg 

•  schrijf in functie van de 4 beoordelingscriteria 

•  wat is de meerwaarde/behoefte/reden/problematiek/
verandering voor je organisatie om projectleider/partner te zijn, 
ook op de lange termijn 

•  hoe, door middel van, wie, met wie, wanneer,… 

•  waarom zijn de subsidies nodig 

•  laat de lezer niet op zijn honger zitten, vermijd dat hij zich 
vragen gaat stellen 

•  (dien een tweede keer in als negatief) 

 schrijven - concreet 

•  budgetten en personeelsinzet 

•  wat in je projectomschrijving staat moet terug te vinden zijn in 
budgetten en vice-versa (stappenplan, inzet van mensen en 
middelen,…) 

•  en een timeframe (lengte, frequentie,…) en weerspiegeling van 
de activiteiten 

 gekoppeld aan 

•  waarom moet het er komen 

•  de uitvoering en controle op de uitvoering 

•  (kwaliteitsvolle, gedragen) processen en strategieën om tot het 
resultaat te komen 

•  evaluatie 

•  lange termijn effecten 

•  intern en extern 

•  openbaarmaking 

•  archivering : verslagen/aanwezigheidslijsten/tickets/foto’s,… 

 je virtuele project 

•  begin vrij te schrijven in het klad, schrap en bal achteraf (! 
beperkt aantal karakters, max. 10MB,…) 

•  verschillende types lezers, bedien ze allemaal: gestructureerd, 
literaire volzinnen, bulletpoints 

•  beknopt en bondig 

•  hou de aandacht: bold, hoofdletters, beeldspraak, synoniemen, 
… 

•  kom de lezer tegemoet, stel je in zijn plaats 

•  afsluitzin of conclusie 

•  schrijf affirmatief/tegenwoordige tijd, positief, wervend 

•  bij voorkeur in het ENG 

 over het schrijven zelf 
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•  tijdig beginnen 

•  tijd vrijwaren van zodra de oproep er komt (=laat) 

•  laten nalezen: 

 * door iemand die met afstand kan lezen maar thuis is in 
‘dossiertaal’ 

 * copywriter (journalist, dramaturg,…) voor bijschaven teksten 

 * door iemand die inhoudelijk vreemd is aan het project 

 * vertaling? + vertaling nakijken 

 over het schrijven zelf 

•  deadline (check datum! 12u) 

•  zonder (ver-)taalfouten 

•  stijl (verschillende schrijvers), korte zinnen 

•  volledig: 

 =>formeel=noodzakelijk 

 =>inhoudelijk=extra punten 

 over het schrijven zelf, hopelijk overbodige tips 

•  neem voor jezelf enkele dagen extra, en communiceer dit ook 
zo aan je partners 

•  hou rekening met het andere ritme van verschillende partners, 
andere bezigheden, minder ervaren met schrijven, aanleveren 
van documenten,… 

•  maak gebruik van de helpdesks om vragen te stellen, 
onduidelijkheden mee te geven, oplossingen te vragen 

•  indien er toch een onoverkomelijk probleem is, probeer dan 
alsnog via andere middelen te bewijzen dat je tijdig, volledig,… 
indiende (mail, afgifte, deurwaarder,…), liefst in overleg met de 
helpdesk 

•  maak een printscreen 

en de deadlines   7. MEER INFO 

•  EACEA: http://eacea.ec.europa.eu/culture 

•  EC Culture: http://ec.europa.eu/culture 

•  CED Vlaanderen: www.creativeeurope.be + NIEUWSBRIEF 

•  Vlaams- Europees Verbindingsagentschap: www.vleva.be 

 PROGRAMMAGIDS - HANDLEIDING –AANVRAAGDOCUMENTEN 

•  (algemeen) http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en 
•  (PIC) 

https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/
home.html 

•  (aanmaak) https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/ 
•  (oproep) 

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-
european-cooperation-projects-2017_en 

      
GUDRUN HEYMANS, CREATIVEEUROPECULTURE@VLAANDEREN.BE, +32 2 553 06 59 

 LIES MARTENS, LIES@LIESMARTENS.EU, +32 494 512 676     
          

   

IMAGINE.CREATE.SHARE. 

 DARE. 


