
Europese 
subsidiemogelijkheden 2023

Kansen binnen het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027

Infosessie 17 november 2022

Bart Verschueren – EU Sport Link

bart.verschueren@eusportlink.be 

Simon De Coster – EU Sport Link

Simon.decoster@sport.vlaanderen



EU Sport Link vzw
• Verbinden

• Netwerk in Vlaanderen en Europa

• Behartigen
• EU op maat van Vlaamse lokale besturen en sportorganisaties

• Begeleiden
• Flyers – website
• Good practises
• Één-op-één-begeleiding
• Loketfunctie 

• Informeren
• Tijdschrift Lokaal Sportbeleid
• www.lokaalsportbeleid.be
• www.vlaamsesportfederatie.be
• @eusportlink

http://www.lokaalsportbeleid.be/
http://www.vlaamsesportfederatie.be/


Subsidiemogelijkheden voor 
sportorganisaties en lokale besturen ifv sport en bewegen 

• Erasmus+
• Sport

• Awards
• BE Active award

• BE Inclusive award

• Pilot and preparatory actions

• HealthyLifestyle4All
• Promotion of healthy lifestyles



Erasmus+ sport



Erasmus+ sport

Horizontaal Sportspecifiek



Erasmus+ sport: Beleidsvisie

• Horizontaal
• Inclusie en diversiteit   

• Moeilijk te bereikend doelgroepen betrekken

• Ecologische duurzaamheid
• Bewust maken van de uitdagingen
• Ontwikkelen van competenties en strategieën

• Digitale transformatie
• Ontwikkelen van digitale paraatheid, veerkracht en capaciteit
• Speciale aandacht voor gelijke toegang (gender, leeftijd, ondervertegenwoordigde 

doelgroepen

• Gemeenschappelijke waarden, burgerzin en burgerparticipatie
• actief burgerschap en ethiek binnen levenslang leren
• het bevordert de ontwikkeling van sociale en interculturele competenties, kritisch denken en 

geletterdheid

Sowieso meenemen in je project



Erasmus+ sport: Beleidsvisie

• Sportspecifiek
• Bevordering van deelname aan sport en fysieke activiteit

• De toepassing van de drie pijlers van het initiatief HealthyLifestyle4All

• Promotie van integriteit en waarden van sport

• Promotie van opleiding van en door sport

• Bestrijding van geweld en van racisme, discriminatie en onverdraagzaamheid 
in de sport en de aanpak van radicalisering



HealthyLifestyles4All

• Een actieve levensstijl koppelen aan andere beleidsthema’s

• De bevordering van een gezonde levensstijl voor iedereen, ongeacht 
generaties of sociale groepen

• Drie pijlers
• Een groter bewustzijn creëren van een gezonde levensstijl bij alle generaties.
• Gemakkelijker toegang tot sport, lichaamsbeweging en gezonde voeding 

vinden, met speciale aandacht voor inclusie en non-discriminatie voor 
kansarme groepen.

• Een holistische aanpak van voeding, gezondheid, welzijn en sport promoten.

• Via online pledge board : 
https://sport.ec.europa.eu/healthylifestyle4all/pledges? 

https://sport.ec.europa.eu/healthylifestyle4all/pledges


Projectideeën

• Faciliteren toeleiding kwetsbare groepen naar sportclub

• Bevordering samenwerking sportclubs

• Visie ontwikkelen rond duurzaamheid van evenementen

• Aanzetten tot actievere levensstijl

• Toegankelijkheid verbeteren (on en offline)

• ….



Erasmus+ sport

Hoe?

Learning 
Mobility 
(NIEUW)

Small scale
partnerships

Cooperation 
partnerships

Not-for-
profit

European 
sport events

Capacity 
Building



Erasmus+

• Gedecentraliseerde middelen
• Leermobiliteit

• Aanspreekpunt EU Sport Link

• Gecentraliseerde middelen
• Alle andere programma’s

• Aanspreekpunt EACEA 



Individuele leermobiliteit

• Voor wie?
• Trainers, begeleiders, bestuurders, medewerkers van sport- en 

vrijetijdsdiensten, 

• Vrijwilligers en professionals

• Functioneren binnen grassroots sportorganisatie
• Beleidsmatig en operationeel



Individuele leermobiliteit

• Wat?
• Job shadowing (kijkstage)

• 2 tot 14 dagen

• Coaching assignement (doe stage)
• 15 tot 60 dagen

• Maximum 10 deelnemers per project



Individuele leermobiliteit

• Wanneer?
• Eind februari 2023



Start point

• https://erasmus-plus.ec.europa.eu/

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/


Small scale partnerships

• Minstens twee partners uit twee verschillende programmalanden

• Eén partner sportclub

• Lump sums
• 30.000 euro

• 60.000 euro

• Duur
• 6 tot 24 maanden

• Deadline nog aan te 
kondigen



Villages on the move



Projectaanvraag 2023



Documenten  (nog niet beschikbaar)

• Sjabloon projectaanvraag

• Excel budget 



Cooperation partnerships

• Minstens drie partners uit drie programmalanden

• Lump sums
• 125.000 euro

• 250.000 euro

• 400.000 euro

• Dossier afhankelijk van gevraagd bedrag

• Deadline nog aan te kondigen



Projectaanvraag 2023



InCluPas – Gent, Howest,…



Documenten nog niet beschikbaar)

• Sjabloon projectaanvraag

• Excel budget 



Not-for-Profit European Sport Events

• Belangrijke accenten
• vrijwilligerswerk in de sport;

• sociale integratie door middel van sport;

• de strijd tegen discriminatie in de sport, met inbegrip van gendergelijkheid;

• het aanmoedigen van de deelname aan sport en lichaamsbeweging



Not-for-Profit European Sport Events

• Drie types van evenementen
• Drie deelnames uit drie verschillende programmalanden 

• Zes deelnames uit zes 
verschillende programmalanden
→Europese lokaal event, in elk land

moet een evenement plaatsvinden

• Tien deelnames uit tien 
verschillende programmalanden
→Europese brede events, één groot 

Evenement



Capacity building in sport

• Doel : versterken van organisaties en personen uit niet-
programmalanden (focus op Westelijke Balkan)

• Hoe : creëren van internationale samenwerking tussen 
sportorganisaties om activiteiten en beleid te ondersteunen, 
persoonlijke en sociale ontwikkeling en hechtere gemeenschappen te 
maken

• Wat : opzetten van netwerken, delen van ideeën, educatieve tools 
ontwikkelen, leermobiliteit van personeel



Capacity building in sport

• Vier organisaties uit ten minste 
drie landen (extra 
voorwaarden)

• 1,2 of 3 jaar
• Deadline nog bekend te maken



BE Active Award 2021



BE Inclusive award 2019



Hoe indienen?

• https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/how-get-grant_en

https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/how-get-grant_en


Programmagids


