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Missie
EU cultuurbeleid

Basisdocumenten:

• verdrag Maastricht (1992)

• EU agenda voor Cultuur (2018)

‘UNITED IN DIVERSITY’

Europese verbondenheid en 
maatschappelijke ontwikkeling

• respect culturele diversiteit  

• bewustwording over gedeelde 
culturele erfenis & toekomst 

Meerwaarde van culturele & 
taalkundige diversiteit
ontwikkelen en inzetten

Potentieel van culturele en 
creatieve sectoren 
versterken en benutten voor 
de samenleving 
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Visie Creative Europe 2021-2027
Bijdragen aan EU 2030 prioriteiten

Klimaat = focus op economisch en 
maatschappelijk herstel mét aandacht voor 
duurzaamheid, kwaliteit, flexibiliteit 

Inclusie en diversiteit:
Versterking socio-economische, artistieke en 
externe dimensie van cultuur in functie van 
samenleving (aandacht voor artistieke 
vrijheid, gendergelijkheid, mensenrechten, 
democratie)

Digitale transformatie: aandacht voor 
gemengde mobiliteit en toegankelijkheid 
van culturele en creatieve beleving (virtueel 
& reëel)

▪ Green Deal

▪ Digitale tijdperk

▪ EU samenleving

• New European Bauhaus: samenwerking tss

cultuur-wetenschap-burger op ethisch & esthetische basis
318/11/2022



Creative Europe Desk Vlaanderen

• Promotie EU programma 
Creative Europe 2021-2027

• Helpdesk: 
– Info en advies EU subsidies
– Begeleiding steunaanvraag
– Communicatie partner search 
– Nieuwsbrief en website

• Brugfunctie Vlaanderen-Europa

Gudrun Heymans Cultuur & Cross-sectoraal
gudrun.heymans@vlaanderen.be  

Jeroen Verhaeghe       MEDIA & Cross-sectoraal
Jeroen.verhaeghe@vlaanderen.be 4



Budget 2021-2027

2,53 miljard euro

MEDIA

58%CULTUUR 

33%

CROSS 
SECTORAAL

LUIK 9%
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WWW.CREATIVEEUROPE.BE

Deelnemende organisaties

• Professionele organisaties (geen natuurlijke personen), 
gericht op internationale culturele en creatieve 
projectwerking (zie statuut)

• Publiek- en/of privaatrechtelijk
• Winst- en/of niet-winstgevend

Projectleider:

▪ Juridisch verantwoordelijk voor 
ondertekening contract met EC

▪ Coördinerende rol in ontwerp en 
uitvoering 

▪ 2 jaar rechtspersoonlijkheid

Co-organisatoren (partners)

▪ Echte betrokkenheid in 
ontwerp en uitvoering 

▪ gevestigd in een van de 
deelnemende landen

▪ financiële bijdrage aan 
project via eigen bijdrage,    
fondsenwerving …
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Deelnemende landen - 2022

27 EU lidstaten

3  EEA landen

6 kandidaat lidstaten
(= West. Balkan)

EU buurlanden

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/guidance/list-3rd-
country-participation_crea_en.pdf

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK*, EE, ES, FI, 

FR*, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, 

NL*, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK

IJsland, Noorwegen, Liechtenstein

Albanië, Montenegro, Noord-Macedonië, 
Servië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo 

Armenië, Georgië, Oekraïne, Tunesië,
Türkiye* (*onder voorbehoud)
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CE Cultuurprogramma - ACTIES (1)

Samenwerkingsprojecten

Europese Platformen Literaire Vertaling FICTIE

Netwerken

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

918/11/2022



CE Cultuurprogramma - ACTIES (2)

Europese Erfgoeddagen

Europese prijzen
▪ Hedendaagse Literatuur (EUPL)
▪ Music Moves Europe Young Talent Award (pop & rock)
▪ Hedendaagse Architectuur
▪ Cultureel Erfgoed (Europa Nostra Awards)
▪ Europees Erfgoedlabel

Europese Culturele Hoofdsteden
2022: Kaunas (LT), Esch (LUX), Novi Sad (RS)
2023: Veszprém (HU),Timișoara (Ro), Elefsina (GR) 
2024: Tartu (ES), Bodø (NO), Bad Ischl (AU)
2025: Chemnitz (DE) & Nova Gorica (SL) 
2026: OULU (FI) & Trencin (SK)

2022: EU Jaar van de JEUGD

2023: EU Jaar van vakmanschap (skills)
1
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WWW.CREATIVEEUROPE.BE

Culturele Samenwerkingsprojecten
CREA-CULT-2023-COOP 

Kleinschalige 
projecten
Categorie 1

• Min. 3 landen
• Max. 200.000 € = 

max. 80 % EU steun
• Max. 4 jaar looptijd
• Prefinanciering 80% 

+ 20% eindrapport

➔100-tal projecten

Grootschalige 
projecten
Categorie 3

• Min. 10 landen
• Max. 2.000.000 € = 

max. 60% EU steun
• Max. 4 jaar looptijd
• Prefinanciering 40% + 

40% tussentijds + 20% 
eindrapport

➔10-tal projecten

1
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Middelgroten 
projecten
Categorie 2

• Min. 5 landen 
• Max. 1.000.000 € =     

max. 70% EU steun
• Max. 4 jaar looptijd
• Prefinanciering 80% 

+ 20% eindrapport

➔20-tal projecten 



CREA-CULT-2023-COOP - Doelen

1. TRANSNATIONALE CREATIE EN CIRCULATIE
Versterken van de transnationale creatie en circulatie van Europese 

werken en artiesten (socio-economische, externe dimensie cultuur):
- Internationale kansen en toonmomenten voor artiesten en creaties 
- uitstraling van culturele samenwerking, Europees cultureel erfgoed, co-

creaties, reizende tentoonstelling 
- consumentenaanbod verhogen en/of verbreden

2. INNOVATIE
Vergroten van de capaciteit (vaardigheden en expertise) van Europese 
culturele en creatieve sectoren inzake talentontwikkeling, innovatie, 
klimaatadaptatie, publieksontwikkeling, genereren van banen en groei via

digitale kennis en –toepassingen; innovatieve businessmodellen; training 

Verplichte keuze uit één van deze doelstellingen

1
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CREA-CULT-2022-COOP – Prioriteiten (1)

1. Publieksontwikkeling & -betrokkenheid ondersteunen
- cultuurparticipatie voor iedereen (fysiek én digitaal)

- actieve samenwerking i.p.v. passief publiek
- innovatieve aanpak om publiek te behouden-vernieuwen- diversifiëren
- audience development-strategie met publieksenquête!

2. Sociale inclusie aanmoedigen
- stimuleren van interculturele dialoog en maatschappelijke weerbaarheid, 

- aandacht voor sociaal kwetsbaren, migratieproblematiek

3. Duurzaamheid
- bijdragen aan EU Green Deal en/of New European Bauhaus via aanmoedigen CCS 

om milieuvriendelijke werkwijzen te co-creëren, toepassen
- bewustwording genereren over duurzaam leven en werken

4. Nieuwe technologie
- toepassen van nieuwe technologieën om concurrentievermogen te vergroten en 

digitale transformatie te versnellen, in reactie op de COVID-19 crisis;

5. Internationale dimensie
- opbouwen van capaciteit van culturele en creatieve sectoren, incl. grass-roots en 

micro-organisaties, om internationaal actief te worden, in Europa en daarbuiten

1
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CREA-CULT-2022-COOP – Prioriteiten (2)

6. Sectorspecifieke prioriteit ➔ boek, muziek, architectuur, erfgoed, 

mode & design, cultureel toerisme

- 20% budget 2022 voor sectorspecifieke prioriteiten:
- versterken van capaciteit via activiteiten (training, markttoegankelijkheid,  

netwerking,..) die weerbaarheid sectoren verbeteren (>impact van pandemie) 

Boekensector: vertaling en verspreiding van Europees literair werk, vnl. werken 
uit minder courante talen, in Europa en daarbuiten.

Muzieksector:
- creatie, promo, verspreiding en winstgevend maken van muziek
- toepassing innovatieve, digitale, technische, artistieke en business-ontwikkelingen
- transnationale circulatie van Europese muziek en muziekexport buiten de EU

Architectuursector: co-creatie; communicatie tussen sector en burgers en 
relevante stakeholders in ontwerp-, plannings- en bouwprocessen;
- bewustwording + integratie EU Green Deal en New European Bauhaus principes 
- internationaliseren van carrières in Europa en daarbuiten

Cultureel erfgoedsector: bewustwording, presentatie, communicatie, interpretatie
- digitalisering erfgoedmateriaal, sites, historische gebouwen, incl. gebruik 3D en AI
- risicomanagement met focus op preventie en aandacht voor klimaatverandering en 
milieuvriendelijke toepassingen cfr principes EU Green Deal.

1
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Grensoverschrijdende mobiliteit en circulatie van 
creaties bevorderen + Publieksbetrokkenheid 

Tales Of Sonic Displacement: SOccoS
Q-O2 workspace+ (DE) + (FI) + ( PT) + (PL)

1
5



Inclusief theater – nieuwe theater techniek: IBT (Innovative Bilingual Theatre) 

horenden & slechthorenden + onderzoek naar IBT toepassingen in andere 

domeinen

Innovatie + 
sociale inclusie/ publieksbetrokkenheid

Sign and Sound Theatre
GC De Zeyp + ENCC+ BG_FI _HU_PT_UK_HR (Kroatië)

1
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Innovatie + Duurzaamheid

Cultural Adaptations
Greentrack & Stad Gent (partner)+ TILLT Zweden+ Axis
Ballymun + Creative Carbon Scotland (projectleider)

Focus op rol van cultuur in klimaatadaptatie van onze 
samenleving en vice versa. 

1
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Integratie

Voices of Minorities

Trefpunt Festival vzw (BE) (Partner) + Ustanova Imago 

Sloveniae (Projectleider) + Associazione Culturale Musicastrada

(IT), Hagyományok Háza (HU) 

Projectkost: 356.344 EUR

EU steun: 200.000 EUR (56,13%)

Projectduur: 1.6.2018–31.10.2019

Integratie & dialoog via 

muziek en dans

1
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Innovatie/ digitalisering - vaardigheden van 

kunstenaars versterken

ITERATIONS
Constant

Iterations zet zich in voor de toekomst van artistieke samenwerking in digitale 

netwerkcontext. Multidisciplinaire kunstenaars en praktijkmensen worden 

samengebracht om werken te creëren die de verbeelding van mogelijke 

vormen van artistieke samenwerking voeden.

• https://iterations.space/

1
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CREA-CULT-2022-COOP – Prioriteiten (3)

• Minstens één prioriteit (niet meer dan twee) kiezen

• Horizontale prioriteiten maken deel uit van elk project:

ELKE aanvraag dient in haar ontwerp en projectimplementatie rekening te houden 
met overkoepelende horizontale EU thema’s: inclusie, diversiteit, gendergelijkheid 
én aandacht voor milieu ( digitale pollutie, mobiliteit, nulmeting, indicatoren, ..) 

2022: EU Jaar Jeugd

• Verplichte keuze uit: Cat.1 OF Cat.2 OF Cat.3 voor hetzelfde project

• Projectleider kan slechts één projectvoorstel indienen

• Partner kan in meerdere projecten deelnemen

• Geen geografische restricties voor culturele activiteiten

2
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Culturele Samenwerkingsprojecten 

kalender subsidieoproep 

Publicatie Uiterste indiening Beslissing Start projecten

CREA-CULT-2023-
COOP
17 november 2022 

23 februari 2023  

Liefst 48 u vóór 
deadline!!!

september 2023 november 2023 

• Jaarlijkse oproep
• Oproep 2024 

verwacht  najaar +/- 3 maand +/- 6 maand najaar 2024

2
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Europese Netwerken van

Culturele en Creatieve Organisaties

CREA-CULT-NET – verwacht voorjaar 2023

Versterken van capaciteit culturele & creatieve sectoren

➔ talentontwikkeling
➔ gezamenlijke uitdagingen binnen een specifieke sector
➔ innovatie

➔ banen & groei

+ aandacht voor horizontale thema’s:
• Green Deal/duurzaamheid 
• Gendergelijkheid, inclusie, diversiteit Projectsubsidie voor 

ervaren netwerk 

• max. 850.000/ project = 80% EU steun ( forfaitaire bedragen)

• Projectduur max. 3 jaar  

• 30-tal netwerken 2
2
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Europese Platformen ter promo van 

opkomend talent

CREA-CULT-PLAT: verwacht voorjaar 2023

Zichtbare aanwezigheid en circulatie van Europees opkomend talent & werk 
over de grenzen heen, in Europa en daarbuiten
+ Aandacht voor merknaam en label

Minimaal 70% bestemd voor promo van artiesten
Minimaal 50 jonge artiesten steunen/jaar

Professionele organisaties uit de culturele en creatieve 
sectoren met showcase/springplank functie

• 1 coördinerende entiteit + 11 organisaties uit 12 verschillende landen

• max. 2.100.000/ project = 80% EU steun ( forfaitaire bedragen)/ 3 jaar

• 15-tal platformen, gespreid over CCS (één platform per sector; 
samenwerking binnen eigen land wordt geapprecieerd)

2
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CULTURE MOVES EUROPE

2
4

• Reisbeurs voor individuele kunstenaars en culturele actoren 
Muziek, literaire vertaling, architectuur, cultureel erfgoed, design & 
modeontwerp, visuele kunsten, podiumkunsten
➔ Internationale ontmoeting stimuleren tussen landen die deelnemen aan 

Creative Europe programma

• Eerste oproepronde - doorlopende basis met maandelijkse evaluatie: 
10.10.22 ➔ 31.05.2023

• Steun aan residenties voor kunstenaars
• Oproep verwacht begin 2023

• Tot mei 2025: kans om te coproduceren/ co-creëren/ tonen

• -------------------

• Perform Europe  en Music Moves Europe (MusicAIRE): 
sectorspecifieke steun: innovative recovery for Europe

• Mogelijkheden in 2023……..
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GUDRUN HEYMANS

FRANK HERMAN

WWW.CREATIVEEUROPE.BE

WORKSHOP

LUIK  MEDIA



MEDIA 14 Subsidielijnen  e.a.

I. CONTENT (Film –TV – AR/VR –
(Games) Ontwikkeling  & Productie)

II. PUBLIEK
Cinema’s – Vertoningen – Educatie

IV. BELEIDSONDERSTEUNING &    
SENSIBILISERING

III. BUSINESS
Markten & Fondsen

2
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GUDRUN HEYMANS

FRANK HERMAN

WWW.CREATIVEEUROPE.BE

WORKSHOP

LUIK  CROSS-SECTORAAL



Cross-Sectoraal

1. Cross-Sectorale Innovatie

• Creative Innovation Lab: 

• Overdracht van kennis en management en/of 

verdienmodel vanuit audiovisuele veld naar cultuursector

2. Ondersteuning van de  NEWS & MEDIA sector: 

➔journalistiek

2
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BEDENK

Goed 
projectidee

DEEL

Hecht 
partnerschap

MAAK

Solide 
aanvraag

29



WWW.CREATIVEEUROPE.BE

1 BEDENK
Goed projectidee

▪ Vernieuwend  & origineel project:

➔ Creative Europe Project Results platform: 

(Website EACEA – Creative Europe➔ LIBRARY):

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/

▪ Focus op het delen van kennis en ervaring

▪ Gezamenlijk streven naar antwoord op één of 

meerdere Creative Europe prioriteiten 

3
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WWW.CREATIVEEUROPE.BE

DEEL
Hecht Partnerschap

2

▪ Ontwikkel project en -begroting in samenspraak 

▪ Zorg samen voor cofinanciering:

Creative Europe kent altijd cofinancieringsprincipe!

▪ Deelname audiovisuele sector mag enkel als partner

▪ Geografische spreiding

▪ Verplichte elektronisch aanmelding op EU databank: 

Funding & Tender portal
3
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WWW.CREATIVEEUROPE.BE

MAAK
Een solide aanvraag
Dossiercriteria

Uitsluitingscriteria Verklaring op eer

Wettelijke criteria Wettelijke deelname 
voorwaarden 

Selectie criteria Operationele bekwaamheid 
en financiële draagkracht

Award criteria 4 inhoudelijke prioriteiten

3
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WWW.CREATIVEEUROPE.BE

MAAK Een solide aanvraag

AWARD criteria
1. Relevantie tot EU objectieven: meerwaarde 30%

2. Kwaliteit van de activiteiten: output vs outcome* 30%

3. Kwaliteit samenwerking: partnerschap & -landen 20%

4. Communicatie en verspreiding projectresultaten 20%

• Steun via forfaitair bedrag op basis van gerealiseerde output 
(activiteiten) ➔ geen financieel eindrapport nodig. 

• Succesvolle budgetaanvraag= uitvoerbare & meetbare 
activiteiten

• Prefinanciering

• *outcome is the actual added value of the output for the target 
group (impact/meerwaarde)

3
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Subsidieaanvraag Projectcommentaren

Sterke projecten

• Krachtig gedefinieerd project dat uitdaging aangaat

• Sterke samenvatting

• Heldere missie-visie-strategie + evaluatiemoment

• Activiteiten in antwoord op duidelijk gekozen EU doel en prioriteit(en) + 
aansluitend op horizontale thema’s

• Relevante omschrijving van ‘duurzame’/’innovatieve’ acties voor jouw
project

• Klare EU steun-toewijzing + uitstraling steun van Europa

• Goed gespreid partnerschap + relevant CV 

• Intern en extern werk- en communicatieplan

3
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Meer informatie

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

CED Vlaanderen: www.creativeeurope.be

EU around me - map
https://european-union.europa.eu/index_en

Creatives Unite: So you need money:
https://creativesunite.eu/synm/

Culture site European Commission 
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Creative Europe Desk Network 
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/contact_en
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