


OVERZICHT

1. Citizens, Equality, Rights and Values 

programma - CERV

2. Projectoproepen

3. Hoe je aanvraag indienen?



Wat zijn de waarden van de Europese Unie?

Artikel 2 van het Verdrag van de EU

De waarden waarop de Unie berust, zijn eerbied voor de menselijke  waardigheid, 

vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, 

waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren.

Deze waarden hebben de lidstaten gemeen in een samenleving die gekenmerkt wordt 

door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en 

gelijkheid van vrouwen en mannen.

https://www.europa-nu.nl/id/vgt8md7m30xz/titel_i_waardigheid
https://www.europa-nu.nl/id/vgt8md7pq8y5/titel_ii_vrijheden
https://www.europa-nu.nl/id/vgt8md8bljzz/titel_v_burgerschap
https://www.europa-nu.nl/id/vgt8md7z57ze/titel_iii_gelijkheid
https://www.europa-nu.nl/id/vgt8md8h2dyr/titel_vi_rechtspleging
https://www.europa-nu.nl/id/vgt8md7z57ze/titel_iii_gelijkheid
https://www.europa-nu.nl/id/vgt8md83p8zm/titel_iv_solidariteit
https://www.europa-nu.nl/id/vgt8md8o1wz3/artikel_iii_116_opheffen_ongelijkheden


Budget CERV

Budget CERV: 1.55 billion euro (2021-2027)



Doelstellingen CERV

1. Citizens engagement 

and participation (EU 

voor de Burger)

2. Union Values

3. Equality, Rights and 

Gender Equality

4. Daphne

bescherming en bevordering van de rechten en waarden die

in de EU-Verdragen en het EU-Handvest zijn vastgelegd

door maatschappelijke organisaties en andere

belanghebbenden die op lokaal, regionaal, nationaal en

transnationaal niveau actief zijn, te ondersteunen

door burger- en democratische participatie aan te

moedigen, teneinde op de rechtsstaat gebaseerde open, op

rechten gebaseerde, democratische, gelijke en inclusieve

samenlevingen in stand te houden en verder te ontwikkelen



Structuur CERV - 4 onderdelen



Mogelijke acties

● training, opbouw capaciteit, wederzijds leren, 

workshops, expert meetings, conferenties

● awareness-raising en disseminatie activiteiten, media 

campagnes

● studies, research, enquêtes en evaluaties

● steun aan Europese netwerken, burgerlijke 

samenleving



Voor wie?

● Maatschappelijke organisaties, zowel nationaal, 

transnationaal als lokaal

● Openbaar én particulier bv. ministeries, steden en 

gemeenten

● Op winst gerichte en internationale organisaties: 

beperkte toegang (ook afhankelijk van de oproep tot 

het indienen van voorstellen)
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Overzicht

1. Citizens, Equality, Rights and Values programme

2. Inhoud van projectoproepen

3. Hoe je aanvraag voorbereiden?



Citizens engagement and participation - doelstelling

1. Bevorderen van de deelname van burgers en representatieve organisaties aan het 

democratische en burgerlijke leven van de EU door het kenbaar maken en openbaar 

uitwisselen van hun mening op alle gebieden over het optreden van de Unie

2. Volgende beleidsinitiatieven ondersteunen

- Actieplan Europese democratie

- Verslag over het EU-burgerschap 2020

- Strategie ter versterking van de toepassing van het Handvest van de grondrechten 

in de EU

1. ondersteuning van projecten gepromoot door transnationale partnerschappen en 

netwerken die rechtstreeks burgers betrekken 

2. een verscheidenheid aan mensen met verschillende achtergronden betrekken bij 

activiteiten die rechtstreeks verband houden met het EU-beleid

3. Burgers een kans om actief deel te nemen aan het EU beleidsvormingsproces op 

gebieden die verband houden met de doelstellingen van het programma



Citizens engagement and participation - prioriteiten 2022

1. De verkiezingen voor het Europees Parlement van 2024

2. Hoe de COVID-19-crisis het democratische debat en de 

uitoefening van de grondrechten beinvloedt

3. Innovatieve democratische benaderingen en instrumenten (e-

democratie)

4. Tegengaan van desinformatie en bevorderen van 

mediageletterdheid

5. Burgers betrekken bij discussies over klimaat en milieu



Citizens engagement and participation - activiteiten

Bijdragen tot de bevordering van democratie, inclusie en democratische 

participatie op EU-niveau, bijvoorbeeld:

● bevordering van maatschappelijke betrokkenheid door middel van 

debatten, campagnes, bewustmaking, conferenties en workshops die 

een verband leggen met de Europese politieke agenda en het 

beleidsvormingsproces

● het verzamelen van de meningen van individuen via een bottom-up 

benadering (met inbegrip van het gebruik van sociale netwerken, 

webinars enz.) en mediageletterdheid

● bevorderen van uitwisselingen tussen EU-burgers over EU-gerelateerde 

onderwerpen om een beter begrip te bevorderen vanuit verschillende 

perspectieven 



Citizens engagement and participation - spelregels

● Duur: 12 - 24 M

● Begroting: onbeperkt

● Subsidie: forfaitair bedrag

● De organisaties moeten rechtspersonen zijn (openbare 

of particuliere instanties) gevestigd zijn in één van de in 

aanmerking komende landen

● Organisaties uit ten minste 3 verschillende in 

aanmerking komende landen



Citizens engagement and participation - spelregels

● Consortium

● voor de aanvrager: een particuliere organisatie zonder 

winstoogmerk en met rechtspersoonlijkheid 

(maatschappelijke organisaties, onderwijs culturele of 

onderzoeksinstellingen)

● voor de partners: een organisatie zonder winstoogmerk 

met rechtspersoonlijkheid en/of lokale/regionale 

overheidsinstanties

● de activiteiten moeten plaatsvinden in een van de in 

aanmerking komende landen



European remembrance - doelstelling 

● Herdenken van bepalende momenten in moderne 

Europese geschiedenis

● Bewustmaking van de gemeenschappelijke 

geschiedenis, cultuur, cultureel erfgoed en waarden

● Het begrip van de Unie vergroten



European remembrance - impact 

● een Europese dimensie toevoegen aan relevante 

debatten over belangrijke historische gebeurtenissen en 

momenten uit de recente geschiedenis.

● ontkenning van de holocaust tegengaan.

● archiefmateriaal, getuigenissen en authentieke plaatsen 

veiligstellen en beschikbaar stellen (ook online) voor 

onderwijs, herdenking en onderzoek.

● een gemeenschappelijke cultuur van eerbiediging van 

de grondrechten en de EU-waarden verankeren



European remembrance - activiteiten

● opleidingsactiviteiten, niet-formeel onderwijs, 

tentoonstellingen, verzamelen/digitaliseren van 

getuigenissen;

● Diverse doelgroepen en evenwichtige vertegenwoordiging 

(leeftijd, culturele en sociale achtergrond) met veel 

aandacht voor multiplicatoren (beleidsmakers, ambtenaren, 

opinieleiders);

● op transnationaal niveau indien dit een meerwaarde geeft 

aan het project (met de oprichting en werking van 

transnationale partnerschappen en netwerken);



European remembrance - spelregels

● De organisaties moeten rechtspersonen zijn (openbare 

of particuliere instanties) gevestigd zijn in één van de in 

aanmerking komende landen

● Consortium: min. 2 organisaties, zowel nationale als 

transnationale projecten mogelijk

● Projectduur: max. 2 jaar



European remembrance - spelregels

● In aanmerking komende entiteiten
● maatschappelijke organisaties (organisaties zonder 

winstoogmerk)

● onderzoeks- en archiefinstellingen, universiteiten,

● educatieve en culturele organisaties

● autoriteiten van de lidstaten en overheidsinstanties



Town twinning and network of towns - doelstellingen 

● bevorderen van uitwisselingen tussen burgers van 

verschillende landen  

● om de culturele diversiteit van de Europese Unie en 

samenwerking aan te moedigen tussen gemeenten (bv 

uitwisseling van best practices)

● ondersteuning van goed lokaal bestuur en versterking van de 

rol van lokale en regionale autoriteiten in het Europese 

integratieproces

● versterken van het wederzijds begrip en vriendschap

● garanderen van vreedzame betrekkingen tussen Europeanen



Town twinning (stedenbanden) - impact

● het vergroten en aanmoedigen van wederzijds begrip en 

vriendschap tussen een diverse burgers op een lokaal 

niveau

● een verscheidenheid aan burgers van lokale 

gemeenschappen ervaren en de toegevoegde waarde 

erkennen die de EU biedt door middel van basisaanpak

● het bevorderen van een groter gevoel deel uit te maken 

van de EU



Network of towns - impact

● Het ontwikkelen van grootschaliger projecten om thematische en 

beleidsgerelateerde projecten en duurzame banden te smeden 

met partnerorganisaties

● Bewustmaking van de voordelen van diversiteit en om 

discriminatie en racisme tegen te gaan

● Aanmoedigen van wederzijds begrip voor Europese minderheden

● Bewustmaking van het EU-Handvest van grondrechten en de 

toepassing ervan

● Informatie verstrekken over de rechten verleend door het EU 

burgerschap en het verbeteren van de uitvoering ervan in de 

lidstaten



Stedenbanden/Town twinning - spelregels

● Duur: tot 12 maanden

● Begroting: tot 30.000 EUR

● Subsidie: forfaitair bedrag

● Om in aanmerking te komen moeten de aanvragers (coördinator en 

geassocieerde partners) aan de volgende criteria voldoen:

- Organisaties moeten rechtspersonen zijn

- Openbare organen of non-profitorganisaties: gemeenten en/of andere niveaus van lokale 

overheden of hun jumelagecomités of non-profitorganisaties die lokale overheden 

vertegenwoordigen (steunbrief)

- gevestigd zijn in een van de in aanmerking komende landen:

- EU-lidstaten (inclusief landen en gebieden overzee (LGO)

- Niet-EU-landen: geassocieerd met het CERV-programma of landen waarmee wordt 

onderhandeld over een associatie overeenkomst en waar de overeenkomst in werking 

treedt voordat ondertekening van de subsidie - momenteel geen enkel land op dit 

niveau



Stedenbanden/Town twinning - spelregels

● Gemeenten van ten minste ten minste twee verschillende 

landen

● Aantal deelnemers: minimaal 50 deelnemers aan de Town 

Twinning evenementen, waarvan:

○ 25 worden uitgenodigd (internationale deelnemers) = 

reizende deelnemers aan het TT-evenement

● Geografische ligging: De activiteiten moeten plaatsvinden 

plaatsvinden in in aanmerking komende landen die deelnemen 

aan het project.



Network of towns - spelregels

● Duur: 12 - 24 M

● Begroting: onbeperkt

● Subsidie: forfaitair bedrag

● Organisaties moeten rechtspersonen zijn (openbare of particuliere organen) 

gevestigd zijn in een van de in aanmerking komende landen

● Openbare organen of organisaties zonder winstoogmerk: steden/gemeenten 

en/of andere niveaus van plaatselijke overheden of hun stedenbande, comités 

of organisaties zonder winstoogmerk die lokale overheden vertegenwoordigen 

overheden (steunbrief)

● organisaties uit ten minste 5 verschillende in aanmerking komende landen, 

waarvan ten minste 3 lidstaten van de EU zijn (consortium)

● de activiteiten moeten plaatsvinden in ten minste 2 verschillende in 

aanmerking komende programmalanden



Town twinning and network of towns - activiteiten 

Elk project kan 1 of meer evenementen omvatten. Elk evenement 

kan verschillende soorten activiteiten omvatten, zoals:

● Workshops, seminars, conferenties, opleidingsactiviteiten, 

bijeenkomsten van deskundigen, webinars, 

bewustmakingsactiviteiten

● gegevensverzameling en raadpleging, ontwikkeling, 

uitwisseling en verspreiding van goede praktijken onder 

autoriteiten en maatschappelijke organisaties, ontwikkeling 

van communicatie-instrumenten en het gebruik van sociale 

media.
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Projectaanvraag voorbereiden

Ga naar het Funding & tenders portal

Funding & tenders (europa.eu)

Lees zeer grondig de tekst van de oproep

bv call-fiche_cerv-2021-equal_en.pdf (europa.eu)

Vragen: EC-CERV-CALLS@ec.europa.eu

Voor IT gerelateerde vragen: hier

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2021/call-fiche_cerv-2021-equal_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2021/call-fiche_cerv-2021-equal_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks/contact-form
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks/contact-form


Structuur van jouw projectaanvraag

➢ Part A – online form: algemene info, deelnemers, budget

➢ Part B – document (max. 45 pages): beschrijving projectaanvraag en 

projectaanvrager, work packages en activiteiten

➢ Part C – online form: Data and indicators (aantal deelnemers) 
Annex 1 – CVs key staff applicant and partners (max. 100 pages)

Annex 2 – Annual Activity Report coordinator

Annex 3 – List of key previous EU projects of the coordinator for the last 4 years

Annex 4 – Child protection policy (if contact with children)

Annex 5 – Letters of support (optional)



Part B: samenvatting van je project

➢ Relevantie: doelstellingen, analyse van de behoeften en 

toegevoegde waarde van de EU

➢ Kwaliteit: methodologie, consortium, personeel, 

beheer, toezicht en evaluatie, kosteneffectiviteit, 

risico's, werkpakketten en activiteiten, tijdschema, 

onderaanneming

➢ Impact: effect, communicatie, duurzaamheid

➢ Overige: Ethiek en EU-waarden

➢ Verklaringen



Aandachtspunten

➢ perspectief op gendergelijkheid

➢ evaluatie van de behoeften

➢ projectteam

➢ onderaannemer

➢ strategie voor toezicht en evaluatie

➢ strategie voor risicobeheer

➢ impact

➢ communicatie en verspreiding

➢ Ethiek en EU-waarden

➢ + er kunnen specifieke vereisten zijn, afhankelijk van het 

onderwerp



Aanvraagformulier en bijlagen



Evaluatiecriteria

➢Ontvankelijkheid

➢ Eligibiliteit

➢Uitsluiting

➢ Selectie

➢ Toekenning



Ontvankelijkheid

➢ Elektronisch: Aanvraagformulier

➢ Volledig: deel A, deel B, deel C, bijlagen



Eligibiliteit

➢ Organisaties: rechtspersoonlijkheid (publiek of privaat)

➢ Eligibele landen: EU lidstaten

➢ Project nationaal of transnationaal

➢ Hoofdaanvrager partner(s)

➢Minimum gevraagd bedrag > e.g. EUR 75 000

➢ Projectduur e.g. max 24 maanden



Uitsluiting

Verklaring op eer in Part A

Aanvragen kan niet in geval van:

➢ in staat van faillissement of vereffening verkeren…

➢ die hun verplichtingen inzake de betaling van belastingen of 

socialezekerheidsbijdragen niet zijn nagekomen...

➢ schuldig aan een ernstige beroepsfout...

➢ fraude, corruptie, banden met een criminele organisatie, 

witwassen van geld...

Zie artikelen 136 en 141 van Financieel Reglement 2018/1046 van de 

EU



Selectiecriteria

Operationele capaciteit

● CV’s van de belangrijkste projectmedewerkers – Annex 1

● Jaarlijks activiteitenverslag van de aanvrager– Annex 2

Financiële capaciteit (niet voor publieke organisaties) niet bij 

aanvraag, maar bij goedkeuring

● Balans en verlies- en winstrekeningen - 2 jaar – Participant 

register

● Audit report (subsidies > 750 000 €) – 2 jaar – Participant register



Toekenningscriteria

Toekenningscriteria Minimum score Maximum score

Relevantie 25 40

Kwaliteit nvt 40

Impact nvt 20

Totaal 70 100



relevantie (40/100, drempel 25/40)

● aansluiting bij de prioriteiten van de oproep

● behoefte analyse

● identificeren van de doelgroep

● EU toegevoegde waarde: grensoverschrijdende 

samenwerking, uitwisseling goede praktijken, 

transnationale impact

● synergieën met andere EU-programma’s



kwaliteit (40/100) 

● methodologie = Link tussen behoefte - doelstellingen -

activiteiten - resultaten; zinvolle deelname van de 

doelgroep(en)

● werkverdeling tussen partners, time management

● risicoanalyse, monitoring en evaluatie

● ethiek

● financiële haalbaarheid en kosteneffectiviteit



impact (20/100)

● Multiplicatoreffect

● Duurzaamheid na afloop van de EU-financiering

○ effect op lange termijn

○ sociaal-economische gevolgen op lange termijn



Wat maakt van jouw project een goed project?

● relevant, in overeenstemming met de 

beleidsprioriteiten

● voorziet in een reële behoefte in het veld

● bewezen methodologie

● sterk partnerschap (vooraf vastgesteld)

● sterke EU-dimensie, EU-meerwaarde

● realistische en duurzame resultaten



TIPS

● stem je voorstel af op de EU-prioriteiten

● formuleer realistische doelstellingen die relevant zijn 

voor de deelnemende organisaties

● concrete doelen en resultaten

● intense samenwerking met andere organisaties, elke 

partner is mede-verantwoordelijke voor de uitvoering

● werk niet tegelijkertijd in de online aanvraag

● voorzie voldoende tijd



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

