
EU-Subsidies voor Dummies
Van Europese mogelijkheden tot 

Europese subsidie-aanvraag

Europese subsidiekansen voor jouw organisatie



EU-Subsidies voor Dummies

● Wat wil Europa? vs Wat wil mijn organisatie?
● Hoe vind ik mijn weg in het doolhof?
● Hoe kies ik voor een geschikt(e) 

programma/subsidieoproep
● Hoe bereid ik me voor? 



VLEVA? - Vlaams-Europees Verbindingsagentschap

- In 2006 opgericht

- Publiek-private vzw 

- 38 leden 

- Brug tussen Europa en Vlaamse lokale 

overheden, het middenveld en de 

Vlaamse overheid



Missie van VLEVA

“Vlaamse overheden en het maatschappelijke middenveld 
krijgen een betere toegang tot het Europese beleid door het 

informatieplatform en netwerk dat VLEVA hen biedt. Onze leden 
kunnen zo hun Europese belangen tijdig en geïnformeerd 

behartigen.”

Wat? 
Voor wie? 

Hoe?

Waarom?





VLEVA EU-subsidiewerking

Projectidee? subsidieteam@vleva.eu



EU-subsidiewerking

● Subsidiegids en Overzicht Europese projectoproepen 

● Informatie- en netwerkbijeenkomsten

● Communicatie: website, social media

● Handige tools:

○ Overzicht contactpunten

○ YouTube kanaal VLEVA

○ Nieuwsberichten

○ Overzicht events

● Plaatsen partneroproepen/ (buitenlandse) partners zoeken

● Subsidieloket: subsidieteam@vleva.eu

https://www.vleva.eu/nl/eu-subsidies/subsidiegids
https://www.vleva.eu/nl/eu-subsidies/calls
https://www.vleva.eu/nl/eu-events
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NFZilQ3w7JQThL6ty9y7QJEcAGdPVZtwYl2_cyXur1w/edit#gid=0
https://www.youtube.com/channel/UCdYajWnxpZTn-gYupUpZ34A/featured
https://www.vleva.eu/nl/eu-nieuws
https://www.vleva.eu/nl/eu-events


EU-subsidiewerking voor lokale besturen

● EU-gids voor lokale besturen (ism VVSG)

○ thematisch overzicht per beleidsdomein van EU-subsidie 

opportuniteiten met inspirerende projectvoorbeelden

○ Een jaaroverzicht van alle calls per thema

● Opleiding EU-subsidiekansen voor lokale besturen - 2022

○ inhoud

○ plannen 2023

● Subsidieloket

https://www.vleva.eu/nl/subsidiegids-voor-lokale-besturen




Europees beleid vs. Europese subsidies



Hoe kijken naar Europese Programma’s?

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 (onderzoek, 

economische groei, sociale inclusie, tewerkstelling, ...)

● Europese samenwerking te promoten

💥 Tip: Ga enkel voor Europese subsidies wanneer de organisatie 

of projectdoelstellingen aansluiten bij de EU prioriteiten 



Hoe kijken naar Europese Programma’s?

Beleidskader Europa 
Meerjarig Financieel Kader 2021-2027

EU-subsidieprogramma’s (direct/indirect 
beheer)

(Jaarlijkse) werkprogramma’s
Subsidieoproepen (calls)

Projecten



Hoe kijken naar Europese Programma’s?

Europa 2021-2027: Evolution not revolution

● A European Green Deal: klimaat als focus voor economisch

herstel, duurzaamheid, flexibiliteit, cultureel erfgoed, toerisme

● A Europe Fit for the Digital Age #digital for culture: digitale

toepassingen, gemengde mobiliteit en toegankelijkheid

(blended mobility)

● An Economy that Works for People: bevordering van sociale

cohesie, inclusie, gendergelijkheid, culturele diversiteit



Hoe kijken naar Europese Programma’s?

Principes

● (Meestal) internationaal

● Vernieuwend

● Resultaatgericht, disseminatie en valorisatie

● subsidies vragen tijd



Hoe kijken naar Europese Programma’s?

Principes

● Elk Europees programma heeft duidelijk omlijnde 

doelstellingen

● Cofinanciering en prefinanciering

● Eén subsidie per project



Hoe kijken naar Europese Programma’s?
Europese financiering: de basics

○ decentrale programma’s 

■ bv EFRO Brussel Hoofdstedelijk Gewest, European 

Urban Initiative, Interreg NWE/Europe,...

○ centrale programma’s

■ bv Creative Europe, CERV (oa Europa voor de Burger), 

Horizon Europe

○ programma’s  in gemengd beheer

■ bv Erasmus+, AMIF,

○ rol nationale contactpunten/programmasecretariaten/…



Decentrale fondsen

● Brede invulling: slim, groen, verbonden en sociaal Europa en
better governance

● Concrete projecten (hogere TRL-niveaus)
● Samenwerking tussen overheid, onderwijs, ondernemingen,

burger wordt gestimuleerd (quadruple helix)

● Grote verscheidenheid aan subsidiabele kosten (personeel,

kantoor en administratie, reizen, expertise, apparatuur,

infrastructuur, enz;)



Centraliseerde fondsen

● grote budgetten, maar Europabrede concurrentie
● alles via Funding and Tenders portal
● belang goed lokaal/internationaal partnerschap
● thematische invulling

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


Hoe kijken naar Europese Programma’s?



Match jouw idee en een EU-programma?



Van idee tot aanvraag

WAT ZIJN ONZE BEHOEFTEN/NODEN (NEEDS)?
● Projectidee

WAT WILLEN WE VERANDEREN EN WAAROM?
● Bepaal je doelstellingen/meerwaarde/ambities

HOE WILLEN WE DIT BEREIKEN
● Definieer werkpakketten (work packages)

WELKE MIDDELEN (RESOURCES:mankracht én financiën) HEBBEN WE 
HIERVOOR NODIG?
● Budget bepalen

HOE WILLEN WE WETEN/METEN OF ONZE OPZET GESLAAGD IS
● Definiëren van indicatoren



Hoe geschikt EU-programma vinden?

● Doelstelling van jouw project en link met EU-programma

○ MISSIE (heden): doelstelling van de organisatie

○ VISIE (toekomst): waar willen we naartoe

● Technology Readiness Level (TRL): bepaalt type acties (demo, 

werking, investering, studie, uitwisseling)

● Wie kan indienen?

● Ambitieniveau - mogelijke vormen van 

samenwerking/partnerschap

● Slaagkansen

● Beschikbaar budget en financieringspercentage

● Timing



Geschikt EU-programma gevonden?

Informeer je:

● via events

● Seminars

● Programma documenten

● Zoek inspiratie bij succesvolle projecten

● Contacteer de programmasecretariaten/contactpunten 

over jouw idee in een vroeg stadium!



Is jouw organisatie klaar voor 
een Europese subsidie? 



Klaar voor Europese subsidies

De missie en visie ondersteunen Europese initiatieven

● Je organisatie is “Europa-minded”

● Gedragenheid in de organisatie

● Zorg voor een formeel akkoord/beleidsplan

● Indien mogelijk inzetten op persoon met screeningfunctie



Klaar voor Europese subsidies

Je organisatie is een stabiele organisatie

● Extra werklast kunnen opvangen

● Personeel kunnen vrijstellen voor administratie de 

projectopvolging en back-up projectmedewerkers

● Stabiele tewerkstellingsperspectieven voor projectmedewerker

● Duurzame basisfinanciering, in staat zijn om voor te financieren

● Ruimte voor intervisie



Klaar voor Europese subsidies

Projectwerking is een basis skill binnen de organisatie

● De organisatie heeft ervaring met projectwerking

● De organisatie heeft een projecttool 

● Inzetten op borging van kennis 

● Je organisatie heeft een performante beslissings-

overlegstructuur



Een goed partnerschap



Een project heeft goede partners nodig

● welke skills, expertise en competenties zorgt voor toegevoegde 

waarde voor het project en het bestaande partnerschap

● welke sector

● welke geografische dekking

● Hoeveel partners zijn er nodig



Wat maakt een goede partner?

● inzet (‘commitment’) , enthousiasme en vertrouwen naar 

andere partners (bereidheid om actief mee te doen aan de 

projectontwikkeling)

● financieel vermogen (om te pre-financieren)

● relevante kennis om te kunnen bijdrage aan de inhoud van het 

project

● gedeelde behoeftes met andere partners en complementariteit

● flexibiliteit

● reactief



Tips voor een goede projectaanvraag



Jouw project past binnen het EU-programma

● toon aan dat jouw project past binnen het programma (verwijs naar 

de programmaprioriteiten en de SWOT analyse van het programma)

● toon aan dat je project bijdraagt tot de doelstellingen en indicatoren 

van het programma

● toon de ruimere impact aan en maak de link met andere 

(subsidie)programma’s of initiatieven

● betrek op directe manier organisaties waarop het programma gericht 

is

● evenwichtig partnerschap (naar inhoud en budget)



coherentie van je project

● gebaseerd op duidelijk gedefinieerde en bewezen behoefte

● logische flow tussen doelstelling, activiteiten en outputs … en budget

● goede indicatoren

● goede verdeling van taken en verantwoordelijkheden gebaseerd op 

expertise van de partners

● realistische werkpakketten met mijlpalen in functie van projectmonitoring

● concrete resultaten

● duidelijke managementstructuur (stuurgroep, besluitvorming, procedures, 

evaluatie)

● belang van communicatie en disseminatie

● transparant budget



Tenslotte …

● Voorzie voldoende tijd en maak een planning op

● Verzorg je taal

● voorzie een klankbordgroep die naleest en doe een check op 

consistentie

● eerste indruk telt!

● check op voorhand de indieningsinstucties en volg ze 

nauwgezet! 10-20% van de projectaanvragen worden niet 

beoordeeld omdat ze niet ontvankelijk zijn



Maak een accunt aan op www.vleva.eu

↓

Abonneer je op nieuws/subsidieoproepen/events

↓

Lees de EU-subsidiegids 2021-2027

↓

Neem deel aan onze informatiebijeenkomsten

↓

Laat ons weten hoe we jou kunnen helpen via 
subsidieteam@vleva.eu

En nu?

mailto:subsdieloket@vleva.eu


Bedankt! Nog vragen? Meer info?

Kaatje Gevaert
Liaisonofficer Europese subsidies en financiering
T +32 (0)499 56 59 60
E kaatje.gevaert@vleva.eu

www.vleva.eu

@VLEVA

@vlevavzw

@VLEVA

mailto:kaatje.gevaert@vleva.eu

