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VOORWOORD EN DANKBETUIGINGEN
Als fractie van de Groenen/EVA willen we ervoor zorgen dat Europa voor iedereen een prima plek is om te wonen en tegelijkertijd de
fysieke grenzen van onze planeet eerbiedigen. Dit vergt een Europese Unie die een katalysator vormt voor duurzame investeringen.
Investering in een groen Europa, dat zorgt dat zijn infrastructuur uitermate efficiënt omspringt met energie en hulpbronnen en zijn
natuurlijke bronnen maximaal beschermt en herstelt.
Investering in een sociaal Europa, waarbij maatschappelijke bescherming, insluiting en cohesie centrale doelstellingen vormen. En
investering in een Europa dat leert en vernieuwt, dat oplossingen kan bedenken, uitwerken en inzetten voor de mondiale uitdagingen
van deze eeuw. Voor ons gelden transparante planning en voorbereiding en het betrekken van het maatschappelijk middenveld bij
besluitvorming over overheidsinvesteringen als essentiële voorwaarden. Alleen met zo’n “Green New Deal” kan Europa zich aan de crisis
ontworstelen.
Na al het wetgevende werk meenden we er goed aan te doen om informatie te verzamelen over investeringsinstrumenten en
financieringsmogelijkheden voor de nieuwe generatie programma’s en initiatieven om zo een volledig beeld te krijgen van Europese
financiering voor de jaren 2014 - 2020. Vanuit mijn ervaring als lid van de commissie begrotingscontrole weet ik dat er zaken fout lopen
met de besteding van Europese fondsen. Maar naast waakzaamheid over een correcte besteding is het ook zo dat er veel positiefs
mogelijk is om met die Europese fondsen duurzaamheid en meer sociale cohesie in Europa te bewerkstelligen.
We kijken nu terug op een lange periode van - soms moeilijke - onderhandelingen over de nieuwe voorschriften en verordeningen, waarbij
we als Europees Parlement in het besluitvormingsproces in veel gevallen voor het eerst op gelijke voet stonden met de lidstaten. En het
stemt me tot grote vreugde dat we daarbij aanzienlijke successen kunnen melden. Er is meer Europees geld dan ooit opzij gezet voor
duurzame projecten. Er is een nog nauwere betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld, ook op lokaal en regionaal niveau,
waarbij de verantwoordelijkheid en capaciteiten van lokale en regionale actoren zijn benadrukt.
Nu is het dan tijd om de handen uit de mouwen te steken en er voor te zorgen dat die actoren die positieve verandering nastreven daar
ook de steun voor krijgen! De Groenen waren zich bewust van de noodzaak om gebruikersvriendelijke informatie beschikbaar te stellen
voor iedereen die een rol kan en wil spelen bij het opstellen van financieringsprogramma’s, het uitwerken en uitvoeren van projecten en
het optimaal gebruikmaken van de nieuwe mogelijkheden op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Een betere manier is er immers niet
om datgene wat we met onze werkzaamheden in het Europees Parlement hebben bereikt ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen.
Wij hebben deze gids voor Europese financiering opgesteld als handreiking voor de toegang tot Europese fondsen. We willen graag de
ervaringen die we hebben opgedaan tijdens onderhandelingen delen met lokale en regionale actoren, met name met leden van “groene”
signatuur van lokale en regionale besturen, belanghebbenden en partners.
Allereerst wil ik iedereen bedanken die voor ons “in het veld” bezig is geweest, het avontuur is aangegaan om te komen tot een duurzamer
Europees project. Ook willen we alle collega’s en stafleden van de fractie van de Groenen/EVA hartelijk bedanken voor hun bijdragen. Met
name de bijdragen van al die collegae van de werkgroep “Green New Deal” waren onmisbaar.

									

BART STAES
LID VAN HET EUROPEES PARLEMENT
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UW EU-PARLEMENTSLEDEN DIE ZICH BEZIGHOUDEN
MET EU-FINANCIERING

1) Inleiding
De Europese Unie (EU) stelt aanzienlijke financiële middelen
beschikbaar voor projecten en maatregelen die verband houden
met Europees beleid en de uitvoering daarvan.
Dit geld wordt op vele uiteenlopende gebieden ingezet,
bijvoorbeeld duurzame economische ontwikkeling, volwaardig
werk, onderzoek en innovatie, onderwijs, cultuur, gezondheid en
milieubescherming. Sommige fondsen worden toegewezen aan
Europese lidstaten, waar ze worden uitgevoerd door nationale of
regionale overheden, terwijl andere fondsen rechtstreeks door de
Europese Commissie worden verdeeld en beheerd.
Eind 2013 zijn het Europees Parlement en de Raad van de
Europese Unie tot overeenstemming gekomen over de begroting
van de EU voor de komende 7 jaar (2014-2020).
Een aanzienlijk deel van dit nieuwe begrotingsplan, dat in
totaal 960 miljard euro omvat, wordt gebruikt voor Europese
financieringsinstrumenten, Europese programma’s en
Europese initiatieven. Behalve dat er is onderhandeld over
de meerjarenbegroting 2014-2020 zijn ook de Europese
investeringsprogramma’s en financieringsinstrumenten anders
vormgegeven.
In de afgelopen twee jaar hebben het Europees Parlement en
de lidstaten zich samen met de Europese Commissie gebogen
over de strategische hoofdlijnen van deze programma’s, deze
aangepast aan de huidige maatschappelijke, economische en
ecologische uitdagingen en nieuwe thematische prioriteiten gesteld
voor Europese investeringen voor de komende 7 jaar. De fractie
van de Groenen/EVA in het Europees Parlement heeft een actieve
bijdrage geleverd in de onderhandelingen over het Meerjarig
financieel kader en de herziening van de Europese fondsen voor
de periode 2014-2020. Wij hebben gepleit voor duurzamere, meer
integrerende, milieu- en klimaatvriendelijkere, transparantere en
meer eenvoudige Europese financieringsprogramma’s.
Dit jaar wordt begonnen aan de implementatie van de nieuwe
programma’s. Wij willen erop toezien dat wat wij tijdens de
onderhandelingen over de nieuwe programmastrategieën hebben
weten te bereiken op implementatieniveau ook werkelijk een
verandering in de richting van groenere Europese investeringen
teweegbrengt. Met deze gids willen we lokale en regionale actoren,
maar ook jongeren, gebruikersvriendelijke informatie bieden over
hoe men toegang krijgt tot Europese financieringsmogelijkheden
voor eigen projecten en ideeën.

In dit document richten we ons op 3 primaire doelstellingen:
3 Inzicht geven aan lokale en regionale belanghebbenden die
verwant zijn met onze fractie, meer specifiek lokale en regionale
bestuurders en niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) in het
enorme en diverse aanbod van Europese fondsen.
3 Jongeren binnen de EU informeren over hoe ze direct voordeel
kunnen hebben van Europa door deel te nemen aan een van de
vele Europese programma’s.
3 Een handleiding bieden voor het opzetten van een eigen EUproject.

A) LEIDRAAD BIJ HET LEZEN VAN DEZE GIDS

HOOFDSTUK 2 biedt een beknopt overzicht van Europese
financieringsmogelijkheden, toegespitst op specifieke doelgroepen.
Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de belangrijkste informatie
over de vraag wie in aanmerking komt voor Europese fondsen en
over relevante programma’s voor uw werkgebied.
HOOFDSTUK 3 biedt een stapsgewijze handleiding voor uw EUproject.
Dit hoofdstuk is bedoeld als handleiding die u vertelt waar u
allereerst aan moet denken tot en met de belangrijke aspecten van
uw projectvoorstel en budgetplanning.
HOOFDSTUK 4 is in de vorm van een naslagwerk gegoten.
Dit hoofdstuk biedt u een uitgebreid overzicht van Europese
fondsen voor de periode 2014-2020 op themagebied. Dit hoofdstuk
biedt een beknopte uitleg van de verschillende EU-programma’s en
vertelt u waar u terecht kunt voor meer informatie.

B) WAT ZIJN EU-FONDSEN?

Er kunnen grofweg drie soorten EU-fondsen worden
onderscheiden: structurele en investeringsfondsen, programma’s
en initiatieven, en fondsen voor derde landen.
De eerste twee worden intern, binnen de EU, toegewezen, het
laatstgenoemde type fonds is in het bijzonder bedoeld voor acties
buiten de Europese Unie. In deze gids komen alleen de eerste
twee soorten financiering expliciet aan bod - dus Europese fondsen
die binnen de Europese Unie worden geïnvesteerd. De soorten
financiering vanuit de Europese begroting kunnen variëren.
Europese fondsen worden meestal toegewezen via subsidies die
worden toegekend op basis van oproepen tot het indienen van
voorstellen, waarbij verschillende actoren met elkaar concurreren

om Europese steun. Er kunnen twee soorten subsidies worden
onderscheiden:
actiesubsidies voor projecten met een beperkte bestaansduur,
tijdens welke specifieke voorgestelde activiteiten worden
uitgevoerd; en operationele subsidies voor financiële
ondersteuning van de reguliere werkzaamheden en activiteiten
van een organisatie.
Daarnaast kopen Europese instellingen via openbare
aanbestedingen diensten, goederen of werkzaamheden in die
nodig zijn om de operationele activiteiten van de Europese
instellingen en hun programma’s te kunnen uitvoeren. Ten
slotte zijn er nog enkele andere soorten financiering vanuit EUfondsen, zoals rechtstreekse subsidies of indirecte financiering
via leningen, risicokapitaal, financiering van startkapitaal,
subsidies enz.
Een ander aspect op basis waarvan Europese fondsen kunnen
worden ingedeeld, is hun beheerstructuur. In sommige gevallen
is het de Europese Commissie zelf die de fondsen beheert,
d.w.z. het verantwoordelijke departement (directoraat-generaal)
of een extern agentschap nodigt via openbare aanbestedingen
kandidaten uit om projectvoorstellen te doen, selecteert
projecten, houdt de uitvoering ervan in de gaten en evalueert
het resultaat.
In andere gevallen zijn het de Europese lidstaten aan wie de
uitvoering en het gebruik van de fondsen wordt toevertrouwd.
Deze wijzen vervolgens een nationale of regionale beherende
autoriteit aan. Dit wordt gedeeld beheer genoemd, omdat
de Commissie alleen toezicht houdt op de uitvoering en het
gebruik van fondsen terwijl de lidstaten verantwoordelijk zijn
voor het beheer ervan. Dit is met name het geval bij Europese
structurele en investeringsfondsen.
Het zijn de nationale of regionale beherende autoriteiten
die de oproep tot het indienen van voorstellen doen uitgaan
aan de hand van operationele programma’s, waarin de
investeringsstrategie van elk fonds of elke prioriteit in
hoofdlijnen wordt geschetst.
Hierbij wordt rekening gehouden met nationale of regionale
behoeften en uitdagingen.

1) Inleiding
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1) Inleiding
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c) BELANGRIJKE VERBETERINGEN VOOR EEN MILIEUVRIENDELIJKER
EUROPEES UITGAVENPATROON
De fractie van De Groenen/EVA vindt het jammer dat voor de
periode 2014-2020 de meerjarenbegroting voor het eerst in de
geschiedenis van de Europese Unie in reële termen is gekrompen
- een vermindering van 85 miljard euro over de komende zeven
jaar - en dat de begroting van de Europese Unie blijft afhangen
van nationale afdrachten en de Europese Unie niet over de
mogelijkheid beschikt om haar eigen financiële middelen te
verruimen.
Niettemin kunnen we stellen dat de sterkere rol die het
Europees Parlement tijdens de onderhandelingen over de
financieringsprogramma’s heeft gespeeld het de fractie van de
Groenen/EVA mogelijk heeft gemaakt om de beoordeling van de
Europese fondsen in een milieu- en klimaatvriendelijker, socialere
en inclusievere richting te sturen.
Hoewel we op talrijke beleidsgebieden nog ruimte voor verbetering
zien, willen we alvast die successen die we hebben behaald met
u delen en belangrijke verbeteringen voor een milieuvriendelijker
Europees bestedingspatroon voor 2014-2020 nader toelichten.
De Europese Unie is in de nieuwe begroting overeengekomen dat
ten minste 20% van de 960 miljard euro zal worden besteed aan
maatregelen die in het teken van klimaatverandering staan.
Om dit doel te bereiken is klimaatverandering als thema voor de
belangrijkste Europese bestedingsgebieden opgenomen. Verder is
het een uitgesproken doelstelling van Europese investeringen dat
er meer geld van de begroting gaat naar gendergelijkheid.
Tijdens de onderhandelingen over de diverse
financieringsinstrumenten heeft de fractie van de Groenen/EVA er
een centraal punt van gemaakt om harde bepalingen te formuleren
ten aanzien van horizontale principes om bij de uitvoering en
het gebruik van Europese fondsen een prominentere rol zeker
te stellen voor gendergelijkheid, non-discriminatie, duurzame
ontwikkeling en klimaatactie.
Verder vormde het betrekken van het maatschappelijk
middenveld en NGO’s als partners voor Europese financiering
op uiteenlopende gebieden, zoals sociale insluiting, milieuactie,
culturele uitwisseling, onderzoek naar vrouwenrechten, een
belangrijk thema bij onze politieke inzet.
Er zijn hervormingen doorgevoerd met betrekking tot de
Europese structurele en investeringsfondsen (ESI-fondsen), die
het leeuwendeel van de Europese begroting voor hun rekening
nemen, waardoor er sprake is van een werkelijk “groener”
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cohesiebeleid en tevens van duurzame en participatieve planning
en implementatie van investeringen in lokale en regionale
ontwikkeling, CO2-arme economieën, werkgelegenheid en
maatschappelijke insluiting. De politieke inzet van de fractie
van de Groenen/EVA, “INVESTEREN IN MENSEN, NIET IN ASFALT”
werpt zijn vruchten af: het aandeel van ESI-fondsen dat
gaat naar investeringen op het gebied van volwaardig werk,
armoedebestrijding en uitsluiting en anti-discriminatiemaatregelen
wordt ten opzichte van de voorgaande termijn vergroot.
Het nieuwe Cohesiefonds en Europese Regionale
Ontwikkelingsfonds zou ook diverse milieuvriendelijke
investeringsmogelijkheden moeten bieden: minimale aandelen
waarborgen dat er meer geld dan ooit zal worden geïnvesteerd
in het stimuleren van hernieuwbare energie en efficiënt
energiegebruik. Hoewel het ons niet is gelukt om investeringen
in grootschalige wegenbouwprojecten geheel tegen te houden,
hebben we wel kunnen verhinderen dat op fossiele brandstoffen
gebaseerde infrastructuur en kernenergiecentrales niet voor
financiering in aanmerking komen.
Dankzij aanhoudende druk van onze kant is het in verband
met programma’s en projecten inmiddels een verplichting en
noodzakelijke voorwaarde om in overleg te treden met regionale
en plaatselijke autoriteiten, economische en sociale partners
en het maatschappelijk middenveld en NGO’s. De fractie van
de Groenen/EVA in het Europees Parlement blijft onophoudelijk
pleiten voor Europese ondersteuning van die lidstaten en regio’s
die het meest getroffen zijndoor torenhoge jeugdwerkloosheid.
Al in 2009 riepen wij er in ons Jeugdrapport toe op om Europese
fondsen te reserveren voor jeugdwerkloosheid. Dit is uiteindelijk
gerealiseerd dankzij 3 miljard euro die uit het Europees Sociaal
Fonds is toegekend en nog eens 3 miljard euro uit een aparte
begrotingslijn. Het partnerschapsbeginsel is een belangrijk element
van ESI-fondsen, dat wordt ondersteund door een wettelijk
bindende Europese gedragscode inzake partnerschappen en
een aantal vereisten stelt voor het betrekken van partners. Dit
beginsel moet ervoor zorgen dat regionale en lokale overheden,
maatschappelijke en economische partners enerzijds en het
maatschappelijk middenveld en NGO’s anderzijds actief worden
betrokken bij de strategische planning en besluitvorming voor
het opstellen, implementeren, bewaken en evalueren van
financieringsprogramma’s. DOE MEE! Europa moet zijn voordeel
doen met plaatselijk aanwezige kennis, deskundigheid en

ervaringen in alle fasen van de implementatie van Europese
financiering en Europese investeringen zo transparant mogelijk
maken. Uit de eerste ervaringen die in verschillende regio’s zijn
opgedaan, komen bepaalde gebreken en tekortkomingen naar
voren bij de toepassing van het partnerschapsbeginsel. Om deze
reden willen we u aansporen om uw recht om in uw regio deel te
nemen op te eisen en actief betrokken te raken bij de uitvoering en
het gebruik van ESI-fondsen.
Een ander instrument om actoren op lokaal niveau sterker te
betrekken en beter toe te rusten is de nieuwe benadering van
door de gemeenschap geïnitieerde lokale ontwikkeling. Deze
benadering van onderop voor de uitvoering en het gebruik van
ESI-fondsen, die is gebaseerd op eerdere ervaringen, geeft
lokale actoren in plattelandsgebieden, kustgebieden en stedelijke
gebieden de mogelijkheid om hun eigen ontwikkelingsstrategieën
vorm te geven en hun eigen projecten te ontwikkelen met steun
van de Europese Unie.
Op het gebied van plattelandsontwikkeling heeft de fractie van de
Groenen/EVA in het Europees Parlement op de volgende punten in
de onderhandelingen een verschil kunnen maken:
NGO’s, lokale ontwikkelingsnetwerken en
plattelandsondernemingen blijven in aanmerking komen
voor het merendeel van de steun afkomstig uit het Europees
landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO); 30%
van het ELFPO voor de periode van 2014 - 2020 zal worden
geïnvesteerd in een reeks maatregelen, waaronder biologische
landbouw en agrarische gebieden; ook samenwerkingsprojecten
voor korte voedselketens maken deel uit van de gefinancierde
activiteiten. De fractie van de Groenen/EVA heeft kunnen
voorkomen dat het nieuwe Programma voor werkgelegenheid
en sociale innovatie een zuiver op de arbeidsmarkt georiënteerd
instrument is geworden: we hebben armoedebestrijding en
bevordering van maatschappelijke insluiting een prominente rol
kunnen geven en daarmee financiering beschikbaar gemaakt voor
kleinschalige projecten en ondersteuning voor jonge werklozen
kunnen realiseren. Het Europees Parlement, en de fractie van
de Groenen/EVA als een van de drijvende krachten daarin, heeft
met het programma Creatief Europa voor elkaar gekregen dat
de cultuur- en mediasector voortaan een ruimere toegang tot
investeringen heeft. Verder hebben we financieringsmogelijkheden
voor kleinschaliger projecten kunnen veiligstellen en een
actievere bevordering van culturele en taalkundige diversiteit

kunnen borgen. De fractie van de Groenen/EVA heeft actief
campagne gevoerd voor verlenging van het programma Europa
voor de burgers. Wij zijn van mening dat dit programma een
belangrijke factor is om te komen tot een democratischer
en meer participatieve Unie. Dat er in de huidige termijn
wordt bezuinigd op het budget en de reikwijdte van de acties
achten wij een gemiste kans. Ons inziens is het beschikbare
budget te mager, gezien het enorme potentieel dat deze vorm
van ondersteuning zou kunnen bieden. Ten aanzien van de
nieuwe opzet van het LIFE-programma voor het milieu en
klimaatactie is het de moeite waard om er twee aspecten uit
te lichten als successen voor de Groenen/EVA: Ten eerste
wordt ten aanzien van projectfinanciering in de nieuwe periode
geselecteerd op basis van merites in plaats van een vooraf
bepaalde toewijzing per land. Hierdoor kan Europees geld voor
projecten met de belangrijkste effecten op milieubescherming
en op de aanpassing aan en mitigatie van de klimatologische
gevolgen doeltreffender worden ingezet. Ten tweede zullen
projecten op het gebied van biodiversiteit meer profiteren van
medefinanciering door de Commissie zodat het eenvoudiger
wordt om deze projecten te realiseren, waar het krijgen van
extra financiering voorheen moeilijk was.
Tijdens de onderhandelingen over de opzet van HORIZON
2020, het nieuwe kaderprogramma voor investeringen op het
gebied van onderzoek en innovatie, is het de fractie van de
Groenen/EVA in het Europees Parlement gelukt om over een
breed spectrum van gebieden aanpassingen doorgevoerd
te krijgen. We zijn erin geslaagd om multidisciplinaire
benaderingen en sociale wetenschappen te integreren en
hebben over de volle breedte van het programma meer
participatie van burgers, eindgebruikers, het maatschappelijk
middenveld en organisaties in de publieke sector gerealiseerd.
Het programma ondersteunt ecologische innovatie op de meest
uiteenlopende gebieden, zowel op lokaal als op internationaal
niveau; dankzij ons initiatief worden wetenschappelijke
publicaties die zijn gefinancierd in het kader van HORIZON
2020 publiekelijk toegankelijk. We willen allerlei soorten actoren
vanuit het maatschappelijk middenveld, sociale ondernemingen
en het kleine- en middelgrote ondernemingen, maar evenzeer
lokale en regionale overheden stimuleren om actief betrokken
te zijn bij de ontwikkeling van eco-innovatieve ideeën en goede
projecten.

1) Inleiding
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2) EUROPESE FINANCIERING PER DOELGROEP
Dit hoofdstuk biedt een overzicht van Europese financiering.
De belangrijkste financieringsinstrumenten staan per doelgroep op
enkele pagina’s samengevat.

2) DOELGROEP

A) LEDEN VAN LOKAAL EN REGIONAAL BESTUUR

De EU erkent dat lokale en regionale belanghebbenden
belangrijke actoren zijn als het gaat om verandering. De nieuwe
termijn voor Europese fondsen bieden overheden op lokaal en
regionaal niveau ruimschoots de mogelijkheid om projecten
en acties op lokaal niveau te initiëren en te implementeren.
Ondersteuning kan maatregelen omvatten zoals het opbouwen
van capaciteiten, het financieren van programma’s voor volwaardig
werk, maatschappelijke insluiting en antidiscriminatie, het opzetten
van lokale initiatieven op het gebied van duurzame ontwikkeling of
investeringen in lokale infrastructuur.
ESI-fondsen bieden de voornaamste financieringsmogelijkheden
voor leden van lokale en regionale besturen. Voor wat betreft de
uitvoering en het gebruik van deze fondsen geldt dezelfde waslijst
van beginselen (Verordening betreffende gemeenschappelijke
bepalingen) en de reikwijdte van acties in elke regio (en lidstaat)
staat vermeld in de operationele programma’s.
Een primair doel van het Europees fonds voor regionale
ontwikkeling is de bevordering van duurzame groei om de
economische, maatschappelijke en territoriale samenhang te
versterken.
Dit fonds biedt financiering op een groot aantal gebieden,
bijvoorbeeld investeringen in lokale infrastructuur (bijv. projecten
voor energiezuinige overheidsgebouwen) en de ontwikkeling van
strategieën op het gebied van duurzame stadsontwikkeling (bijv.
concepten met betrekking tot duurzame mobiliteit in steden of
strategieën voor de terugdringing van CO2).
Het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en
het Europees fonds voor maritieme zaken en visserij bieden
ondersteuning aan gemeenschappen op het platteland en aan de
kust om economische, maatschappelijke en milieu gerelateerde
problemen aan te pakken.
Publieke organen kunnen in aanmerking komen voor investeringen
vanuit deze fondsen om maatregelen te nemen op het gebied van
armoedebestrijding, maatschappelijke insluiting en adviesdiensten
voor landbouwers/vissers en ondernemingen in het gebied.
Het Europees Sociaal Fonds bevordert de modernisering van

overheidsdiensten en de versterking van de capaciteiten van
overheidsinstellingen. Ook worden vanuit dit fonds projecten
gefinancierd om gelijke toegang tot onderwijs te bevorderen en
worden inspanningen op het gebied van arbeidsvoorziening en de
strijd tegen jeugdwerkloosheid ondersteund.
Het CLLD-mechanisme biedt leden van lokaal bestuur in
plattelandsgebieden, kustgebieden en stedelijke gebieden
de mogelijkheid om actiever betrokken te zijn bij lokale
belanghebbenden.
Dit instrument biedt ondersteuning voor zowel de implementatie
van omvattende lokale ontwikkelingsstrategieën voor
benaderingen van onderop als de uitvoering van geplande
projecten.
Voor het eerst geldt voor lidstaten de verplichting om 5% van
het Europees fonds voor regionale ontwikkeling te investeren in
duurzame stadsontwikkeling, d.w.z. Europese steden ontvangen
financiële ondersteuning om de maatschappelijke, economische,
ecologische, demografische en klimatologische uitdagingen het
hoofd te bieden. Hoewel in sommige lidstaten en regio’s deze
steden al in de operationele programma’s van het Europees fonds
voor regionale ontwikkeling zijn opgenomen, organiseren andere
lidstaten en regio’s competities voor projecten op het gebied van
duurzame stadsontwikkeling.
Op het gebied van Europese territoriale samenwerking wordt
ondersteuning geboden voor samenwerking tussen gemeenten.
Hierdoor wordt de uitwisseling van beste praktijken mogelijk
gemaakt en ook kunnen in het kader van dit fonds initiatieven
tot ontwikkeling worden gebracht op een veelheid van terreinen,
zoals cultuur, duurzaam toerisme of duurzame stedelijke
mobiliteit. De speciale ondersteunende instrumenten die de
Europese Unie ter beschikking stelt om door ESI-fondsen
gefinancierde regionale projecten te realiseren, heten JASPERS,
JESSICA en ELENA. Deze speciale instrumenten bieden
ondersteuning tijdens de voorbereidingsfase van grote projecten,
stadsontwikkelingsprojecten en investeringen in duurzame energie.
Andere Europese fondsen die mogelijk interessant zijn voor leden
van lokaal en regionaal bestuur worden op Europees niveau
geboden en staan onder rechtstreeks beheer van de Europese
Commissie. Deze programma’s zijn er in het algemeen op gericht
om projecten met een Europese dimensie te ondersteunen.
Het Europees Programma voor werkgelegenheid en sociale

innovatie bevordert de ontwikkeling en het toetsen van innovatieve
instrumenten en de aanpak van werkgelegenheids- en sociaal
beleid. Het programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke
solidariteit biedt training aan werknemers van publieke organen
voor een betere toepassing van Europees recht.
In het kader van het EURES-programma kunnen
arbeidsvoorzieningsorganisaties profiteren van
samenwerkingsverbanden en gebruikmaken van Europa brede
ondersteunende instrumenten voor werkzoekenden. Het Fonds
voor Europese hulp aan de meest behoeftigen biedt ondersteuning
voor de implementatie van lokale en regionale steunprogramma’s,
in het kader waarvan voedsel wordt verstrekt aan de meest
behoeftigen en kleding en andere onmisbare goederen worden
uitgedeeld onder daklozen en materieel behoeftige kinderen.
Ondersteuning kan ook gericht zijn op begeleidende maatregelen,
zoals activiteiten met het oog op maatschappelijke integratie
of maatregelen voor een efficiënter gebruik van plaatselijke
productieketens.
Het programma Europa voor de burgers ondersteunt
stedenbandprojecten en stedennetwerken om de democratische
betrokkenheid en burgerparticipatie in Europese beleidsvorming te
bevorderen.
Het Programma Rechten, gelijkheid en burgerschap biedt lokale
en regionale overheidsactoren de mogelijkheid om deel te nemen
aan netwerkactiviteiten op Europees niveau te midden van
instanties die zijn gespecialiseerd in Europese maatregelen op het
gebied van mensenrechten, gendergelijkheid en antidiscriminatie.
Daarnaast kunnen actoren gebruikmaken van trainingsactiviteiten,
waaronder personeelsuitwisselingen of “train de trainer”-cursussen.
Hetzelfde geldt voor het Programma Justitie op het gebied van
progamma’s met betrekking tot rechten van slachtoffers en
drugspreventie en -informatie. Het programma Asiel en migratie
biedt ondersteuning aan lokale en regionale overheden bij de
inburgering van allerlei soorten immigranten.
Het LIFE-programma biedt ondersteuning aan gemeenten voor
de uitvoering van projecten op het gebied van milieubescherming,
klimaatactie en gerelateerde kwesties, zoals lawaaivermindering of
het bevorderen van een circulaire economie. Daarnaast biedt LIFE
de mogelijkheid om de samenwerking tussen overheidsinstanties
op het gebied van preventieve maatregelen te ondersteunen als
zogeheten geïntegreerde projecten.

Het onlangs opgezette programma HORIZON 2020 voor
investeringen op het gebied van onderzoek en innovatie
biedt integratie van een verhoogde participatie van burgers,
eindgebruikers, het maatschappelijk middenveld en organisaties
in de publieke sector. De voornaamste financieringsmogelijkheden
voor lokale overheden zijn te vinden onder de programmaelementen Maatschappelijke uitdagingen en Wetenschap in de
samenleving.
Het mechanisme voor civiele bescherming van de Unie is een
Europees instrument om doeltreffender systemen te bevorderen
ter preventie van en als reactie op natuurlijke en door de mens
veroorzaakte rampen. Dit is voor lokale overheden een interessant
instrument met het oog op maatregelen op het gebied van
paraatheid bij rampen en bij rampenpreventie.
MEER INFORMATIE
Het Comité van de Regio’s is het officiële vertegenwoordigende
orgaan van de Europese regio’s binnen de Europese Unie. Op deze
website vindt u meer informatie over de activiteiten van de Europese
Unie in de regio’s en de contactinformatie van uw regionale
vertegenwoordigers.
3 http://cor.europa.eu/nl/Pages/home.aspx
Het Europese innovatiepartnerschap voor slimme steden en
gemeenschappen is een platform voor de ontwikkeling en
uitwisseling van innovatieve oplossingen voor de grote uitdagingen
op het gebied van milieu, maatschappij en gezondheid waar
Europese steden zich vandaag de dag voor gesteld zien.
3 http://ec.europa.eu/eip/smartcities/
Netwerk van lokale bestuurders van de Europese Groenen
3 http://europeangreens.eu/local-councillors-network
Het Burgemeestersconvenant is een Europa breed verband van
lokale en regionale overheden die zich vrijwillig verplichten tot een
efficiënter energiegebruik en een grotere inzet van hernieuwbare
energiebronnen binnen hun territorium.
33 http://www.covenantofmayors.eu/index_nl.html

NGO’s zijn op vrijwel alle gebieden van de samenleving
actief en zodoende ook betrokken op alle gebieden waarop
de Europese financiering zich richt. NGO’s kunnen derhalve
een beroep doen op een breed scala aan Europese
financieringsinstrumenten. In dit gedeelte zullen we alleen de
voornaamste van deze instrumenten eruitlichten.
WELKE ORGANISATIES VOLDOEN AAN DE DEFINITIE VAN EEN NGO?
Omdat NGO geen juridische term is, is de vraag wat nu
precies een NGO is niet heel duidelijk te beantwoorden.
Welke organisaties in het kader van Europese financiering als
NGO’s worden aangemerkt en welke als belangenorganisaties
(organisaties die opereren in het maatschappelijk middenveld)
wordt alleen duidelijk omschreven in de specifieke oproepen
tot het indienen van voorstellen. In “EU-financiering voor
beginners” geeft de Commissie echter een lijst van algemene
kenmerken van NGO’s, waaruit u kunt opmaken of uw
organisatie zich als NGO kan aanmerken: “NGO’s worden niet
opgericht voor gewin. (Zij kunnen wel betaalde werknemers
hebben en inkomsten genererende activiteiten verrichten, maar
zij keren geen winst uit aan leden. NGO’s hebben een vrijwillig
karakter.NGO’s moeten een zekere officiële of institutionele
status hebben. (Zij moeten beschikken over statuten of een
reglement waarin hun taak, doelstellingen en werkterrein
worden omschreven.) Zij zijn verantwoording schuldig aan hun
leden en donoren. NGO’s zijn onafhankelijk, in het bijzonder
van de regering, overheidsinstanties, politieke partijen en
commerciële organisaties. NGO’s zetten zich belangeloos in
voor hun doelen en daaraan gerelateerde waarden.
Hun doel is het publiek als geheel of specifieke
bevolkingsgroepen te dienen.” (Europese Commissie, 2012:
EU-financiering voor beginners, p. 12)
NGO’S KOMEN IN AANMERKING VOOR TWEE VERSCHILLENDE SOORTEN
EU-FINANCIERING: ACTIESUBSIDIES EN OPERATIONELE SUBSIDIES
Actiesubsidies voorzien NGO’s van financiering voor projecten
van beperkte duur, waarin specifieke voorgestelde activiteiten
worden uitgevoerd. Dit kunnen projecten zijn met een Europese
dimensie en waarmee wordt beoogd om op Europees vlak
toegevoegde waarde te bieden, of projecten in een nationale,
regionale of lokale samenhang, bijvoorbeeld voor het stimuleren

Het partnerschapsbeginsel, dat wordt ondersteund door
een wettelijk bindende Europese gedragscode inzake
partnerschappen, is een nieuw element van ESI-fondsen.
Dit beginsel zorgt ervoor dat regionale en lokale overheden,
maatschappelijke en economische partners enerzijds en
het maatschappelijk middenveld en NGO’s anderzijds
actief worden betrokken bij de strategische planning en
besluitvorming voor het opstellen, implementeren, bewaken
en evalueren van financieringsprogramma’s. De fractie van
de Groenen/EVA in het Europees Parlement meent dat
de sleutel tot duurzame ontwikkeling in handen ligt van de
regio’s en lokale gemeenschappen. De actieve betrokkenheid
en betere toerusting van lokale samenlevingen heeft grote
toegevoegde waarde voor de uitwerking en implementatie
van ontwikkelingsstrategieën. We willen u stimuleren om niet
alleen als begunstigden betrokken te zijn bij de uitvoering
en het gebruik van ESI-fondsen, maar ook om als partners
te participeren in toezicht en evaluatie op regionaal en
lokaal niveau. Dit kan zowel plaatsvinden in de context
van commissies van toezicht als in de context van een
benadering vanuit lokale ontwikkeling, de zogeheten door de
gemeenschap geïnitieerde lokale ontwikkeling (CLLD). CLLD
is een benadering van onderop voor de uitvoering en het
gebruik van ESI-fondsen waarmee een sterkere betrokkenheid
en uitrusting van belanghebbenden in gemeenschappen
op het platteland, aan de kust en in steden mogelijk wordt
gemaakt. Deze benadering van onderop voor de uitvoering
en het gebruik van ESI-fondsen, die is gebaseerd op eerdere
ervaringen, geeft lokale actoren de mogelijkheid om hun
eigen ontwikkelingsstrategieën vorm te geven en hun eigen
projecten te ontwikkelen met steun van de Europese Unie. Op
het moment dat deze Gids werd gepubliceerd (februari 2014)
bevonden de Operationele programma’s voor de uitvoering
en het gebruik van ESI-fondsen in de regio’s zich nog in
de ontwerp- en onderhandelingsfase. Het succes van de
hervormingen van de fondsen hangt sterk af van de uitvoering
en het actieve gebruik ervan in de praktijk. Wij roepen u dan
ook op om:

ACTIEF MEE TE DOEN ALS DE BEHERENDE AUTORITEIT VAN UW
REGIO BEZIG IS MET HET OPSTELLEN VAN DE PROGRAMMA’S
CONTACT OP TE NEMEN MET DE COMMISSIE ALS DE AUTORITEITEN
IN UW REGIO ZICH NIET AAN DE REGELS HOUDEN
ER BIJ DE COMMISSIE OP AAN TE DRINGEN DAT ZIJ ER OP HAAR
BEURT OP AANDRINGT DAT DE HORIZONTALE BEGINSELEN
(GENDERGELIJKHEID, ANTIDISCRIMINATIE, DUURZAAMHEID)
WORDEN GERESPECTEERD
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van duurzame ontwikkeling, het scheppen van volwaardige
banen of het bevorderen van maatschappelijke insluiting.
Operationele subsidies bieden financiële ondersteuning voor
de reguliere activiteiten van een organisatie die opereert in het
maatschappelijk middenveld. Deze subsidies worden verstrekt
op basis van een analyse van de doelstellingen, de reikwijdte
van activiteiten en hun overeenstemming met het algemeen
Europees belang en het beleid van de Europese Unie.
VOORNAAMSTE EUROPESE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN
VOOR NGO’S
Zoals hierboven genoemd kunnen het maatschappelijk
middenveld en niet-gouvernementele organisaties een
prominentere rol spelen in de financieringsperiode
van de Europese Unie van 2014 - 2020: steeds meer
financieringsprogramma’s nemen NGO’s op in hun bestand
van begunstigden terwijl het partnerschapsbeginsel en de
CLLD-benadering de grond rijp maken voor een actievere
betrokkenheid van NGO’s bij de uitvoering van, het toezicht
op en de besluitvorming rond het ESI-fonds op regionaal en
lokaal niveau. Verder komen NGO’s voor het eerst uitdrukkelijk
in aanmerking als potentiële ontvangers van technische
ondersteuning, die zich richt op de ontwikkeling van de
benodigde institutionele capaciteit voor de implementatie van
de programma’s.
Het Europees Sociaal Fonds biedt van alle Europese
structurele en investeringsfondsen de aantrekkelijkste
financieringsmogelijkheden ter ondersteuning van NGO’s.
Tijdens de nieuwe periode zal financiering zich meer richten
op maatregelen op het gebied van armoedebestrijding en het
tegengaan van uitsluiting en discriminatie. Vereenvoudigde
financieringsprocedures maken het voor kleine NGO’s
gemakkelijker om ondersteuning voor hun projecten aan te
vragen.
Het programma Europa voor de burgers is een centraal
instrument waarmee de Europese Unie NGO’s ondersteunt.
In het kader van dit programma worden operationele
subsidies beschikbaar gesteld aan NGO’s die actief zijn op
het gebied van Europese herdenking en burgerparticipatie in
het democratische leven van de Europese Unie. Verder helpt
Europa voor de burgers NGO’s bij het realiseren van projecten
voor een breed spectrum van EU-gerelateerde activiteiten die
burgers samenbrengen en hen toerusten om te participeren in

het besluitvormingsproces van de Europese Unie.
Het programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke
solidariteit biedt ondersteuning voor de ontwikkeling, toetsing
en implementatie van nieuwe oplossingen voor actuele
sociaaleconomische uitdagingen in de lidstaten van de
Europese Unie. In het kader van dit programma worden
operationele subsidies beschikbaar gesteld aan NGO’s en
netwerken die werkzaam zijn op het gebied van het stimuleren
van maatschappelijke insluiting en armoedebestrijding. In
het kader van het deelprogramma Cultuur (onderdeel van
het programma Creatief Europa) wordt op Europees niveau
financiële steun geboden op het gebied van cultuur en worden
speciale acties bevorderd die bedoeld zijn om de interculturele
dialoog en het wederzijds begrip binnen de Europese Unie te
stimuleren. Deze acties beogen het meer zichtbaar maken van
de rijkdom en diversiteit van Europese culturen.
Het nieuwe Fonds voor asiel en migratie omvat steun voor
acties op het gebied van enerzijds asiel, legale migratie en
de inburgering van personen afkomstig uit derde landen en
anderzijds remigratie. NGO’s kunnen over het algemeen een
beroep doen op subsidies; meer details hangen af van de
specifiekere nationale programma’s voor de uitvoering en het
gebruik van het fonds. We willen NGO’s aanmoedigen om actief
mee te werken bij de uitwerking van deze programma’s en
lidstaten om meer gewicht toe te kennen aan de ondersteuning
en integratie van vluchtelingen. Het LIFE-programma voor het
milieu en klimaatactie is een belangrijk financieringsinstrument
voor NGO’s die zich bezighouden met het milieu. Dit
programma, dat in twee onderdelen uiteenvalt, biedt zowel
operationele als actiesubsidies op het gebied van milieu- en
klimaatactie
Het onlangs opgezette programma HORIZON 2020 voor
investeringen op het gebied van onderzoek en innovatie
biedt integratie van een verhoogde participatie van
burgers, eindgebruikers, het maatschappelijk middenveld
en organisaties in de publieke sector. De voornaamste
financieringsmogelijkheden voor NGO’s zijn te vinden onder
de programma-elementen Maatschappelijke uitdagingen en
Wetenschap in de samenleving. Niettemin kunnen NGO’s
ook actief proberen om te participeren in het kader van de
programma’s voor Industrieel leiderschap, dat bedoeld is om
activiteiten te financieren die een betere integratie beogen van
wat er aan vragen en zorgen in de samenleving leeft.

CENTRALE NGO-PLATFORMS OP EUROPEES NIVEAU:
Het Europees Jeugdforum is een platform van
99 jeugdorganisaties in Europa
33 http://www.youthforum.org
The Green 10
33 http://www.green10.org
Sociaal platform - Platform van Europese NGO’s in de
maatschappelijke sector
33 http://www.socialplatform.org
Europees anti-armoedenetwerk
33 http://www.eapn.eu/en
Europees netwerk tegen racisme
33 http://www.enar-eu.org

c) JONGEREN: ERASMUS+

Erasmus+ is een nieuw kaderprogramma voor EU-financiering
op het gebied van onderwijs en opleiding en jeugd en sport. Dit
programma integreert de populairste Europese programma’s voor
jongeren: Erasmus, Leonardo en Jeugd in actie. Erasmus+ is
gericht op het bieden van ondersteuning aan meer dan vier miljoen
Europeanen voor studie, opleiding, werkervaring, vrijwilligerswerk
in het buitenland in de komende zeven jaar. Leonardo da Vinci
biedt jongeren die een beroepsopleiding volgen de mogelijkheid
om in het buitenland werkervaring op te doen, waardoor ze nieuwe
vaardigheden kunnen ontwikkelen of een andere taal kunnen leren.
Je kunt in het kader van een stage of leerwerkplaats terecht bij een
bedrijf, een overheidsorganisatie, een NGO, of een instelling voor
beroepsonderwijs met perioden van praktijkleren in een bedrijf. Je
verblijf in het buitenland kan twee weken tot een jaar duren.
Erasmus ondersteunt studenten om hun studie deels - voor
een periode van drie tot twaalf maanden - in het buitenland te
volgen (met de mogelijkheid van een aanvullende stageperiode,
als die is ingepland). Studenten kunnen voor elke studiecyclus
(bachelor, master en doctoraal) een beroep doen op ondersteuning
in het kader van het Erasmus-programma. Het programma
Jeugd in actie biedt je de mogelijkheid om deel te nemen aan
uitwisselingsprogramma’s voor jongeren en vrijwillige plaatsing
in het buitenland. Er is financiering beschikbaar voor groepen
jongeren uit verschillende landen die voor een korte periode (1 - 3
weken) bijeenkomen voor een niet-officieel leerprogramma. Ook
is er financiering beschikbaar voor jongeren om in het kader van
de Europese vrijwilligersdienst voor een periode van twee weken

MEER INFORMATIE
Op de Europese Jongeren Site staat alle informatie over vacatures
en mogelijkheden voor jongeren in heel Europa:
33 http://europa.eu/youth/splash_en
Eurodesk is de voornaamste aanbieder van informatie over
Europees beleid en Europese mogelijkheden voor jongeren en
voor hen die werken met jongeren:
33 http://www.eurodesk.org/edesk/
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tot twaalf maanden vrijwilligerswerk te doen. Er zijn drie nieuwe
financieringsinstrumenten gecreëerd ten behoeve van jongeren:
Je eerste EURES-baan, Erasmus voor jonge ondernemers en
de garantiefaciliteit voor studieleningen. Je eerste EURES-baan
is een nieuwe regeling die jongeren in de leeftijd van 18 - 30
jaar informatie en begeleiding biedt op het gebied van stages
en leerwerkplaatsen binnen de Europese Unie en banen in
sectoren die te kampen hebben met een tekort aan personeel.
Verder kan dit programma je helpen je reiskosten te financieren
voor je sollicitatiegesprek in het buitenland of voor je verhuizing
naar het buitenland in verband met je nieuwe baan. Onder
bepaalde voorwaarden kun je ook taalcursussen en congressen
over zogeheten “soft skills” (persoonlijke, emotionele en sociale
en intellectuele vaardigheden) volgen. De uitvoering van het
programma is in handen van de arbeidsvoorzieningsorganisatie in
jouw land of regio die participeert in de EURES-programma’s.
Het programma Erasmus voor jonge ondernemers is opgezet
met het oog op het bieden van ondersteuning aan jonge
ondernemers die hun eigen zaak willen beginnen. Dit programma
biedt financiering voor een Erasmus-verblijf in het buitenland,
waar je van een ervaren gastheer-ondernemer kunt leren
hoe je een kleine onderneming runt. Om mee te doen aan dit
programma moet je een realistisch bedrijfsplan hebben of bezig
zijn met het schrijven ervan, of als je inmiddels je eigen bedrijf
bent begonnen maar nog niet langer dan drie jaar als eigen
ondernemer actief bent. Dit programma is beschikbaar voor alle
sectoren. De garantiefaciliteit voor studieleningen is een nieuw
instrument op het gebied van onderwijs en opleiding dat is bedoeld
om studenten de mogelijkheid te bieden om deel te nemen
aan een masterprogramma in het buitenland door een lening
beschikbaar te stellen voor een deel van de kosten. Deze faciliteit
garandeert gunstige leenvoorwaarden bij deelnemende banken
en kredietverstrekkers, zoals een lagere rente dan de marktrente,
waarbij afgestudeerden maximaal twee jaar mogen wachten met
aflossen om in de tussentijd werk te vinden.

3) STAPSGEWIJZE GIDS
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3) STAPSGEWIJZE GIDS VOOR UW EU-PROJECT
Dit hoofdstuk biedt een leidraad voor het opzetten en uitwerken
van uw eigen EU-project. Hierin krijgt u uitleg over de centrale
aspecten die in overweging moeten worden genomen voordat een
projectvoorstel wordt ingediend en komen de belangrijke stappen
aan de orde om het voorstel uit te werken.
Deze gids is niet uitputtend en wil vooral een elementair begrip
bieden van hoe u een EU-project begint. In het laatste deel vindt u
links naar informatiebronnen die dieper ingaan op het opzetten en
uitwerken van een EU-project. In deze gids verwijst de term “EUproject” naar een project dat wordt opgezet met financiële steun
van de Europese Unie.
De Europese Unie wijst subsidies toe naar aanleiding van
oproepen tot het indienen van voorstellen. Afhankelijk van het
programma worden die oproepen eens of meerdere keren per
jaar gedaan. Jaarlijkse werkprogramma’s vermelden doorgaans
specifiek de onderwerpen die voorrang krijgen bij de oproepen.
Die onderwerpen worden gepubliceerd. Aan de hand van deze
documenten kunnen actoren beginnen aan het opstellen van een
aanvraag voordat de oproep wordt aangekondigd. Om te zorgen
dat een aanvraag voor financiering vanuit de Europese Unie
succesvol is, is het van belang om zo snel mogelijk informatie over
de oproepen te hebben.
Waar deze informatie te vinden is, staat aan het einde van dit
gedeelte nader toegelicht.

a) VOORBESCHOUWING

Als eerste stap bij het opzetten van een EU-project en voordat u
besluit om EU-projectfinanciering aan te vragen, dient u vooraf het
een en ander te hebben doordacht. Een van de zaken waarover
u vooraf moet hebben nagedacht is of u in algemene zin voldoet
aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor Europese
financiering en moet u een kosten-batenanalyse hebben gemaakt
van de uitvoering van uw project.
Tot de algemene voorwaarden voor de implementatie van een
EU-project behoren doorgaans voldoende deskundigheid op het
gebied van interventie en financiële onafhankelijkheid.
In de oproep tot het indienen van projectvoorstellen staat nader
gespecificeerd waar begunstigden financieel en inhoudelijk
aan moeten voldoen. Een andere voorwaarde voor financiering
is dat de organisatie ten minste drie jaar bestaat en beschikt
over voldoende eigen middelen om het project te kunnen

voorfinancieren. Het is dus niet mogelijk om een organisatie op te
richten om een EU-project in het leven te roepen. De financiële
prikkels om een EU-project op te zetten hangen sterk af van de
omvang en de subsidiabele kosten van het specifieke project
- hoe omvangrijker het project is en hoe langer de duur ervan,
des te groter is de kans dat personeels- en materiaalkosten
voor subsidie in aanmerking komen. Hoewel organisaties graag
EU-projecten opzetten, dient men beducht te zijn voor aanzienlijk
hoge administratiekosten, die op hun beurt extra personeelskosten
met zich meebrengen. Verder dient uw organisatie, voor het
geval de subsidiegelden met vertraging worden uitgekeerd,
een overbruggingsperiode vanuit eigen middelen te kunnen
bekostigen.
Een ander belangrijk aspect van het plannen van een
projectvoorstel dat vaak wordt onderschat is de keuze van het
juiste programma. Sommige EU-fondsen hebben betrekking
op dezelfde thematische gebieden, waarbij er sprake is van
overlapping van de activiteiten waarvoor ondersteuning wordt
geboden. Het is daarom van belang om voordat u begint aan een
conceptversie van een projectvoorstel een helder beeld te hebben
van de vraag of het financieringsinstrument vooral acties in een
regionale/nationale context ondersteunt of meer is gericht op het
creëren van toegevoegde waarde op Europees niveau. In beginsel
kan één idee voor een project als uitgangspunt dienen voor het
uitwerken van twee verschillende voorstellen.
Om echter een realistische kans van slagen te hebben is het van
belang om de voorstellen aan te passen aan de doelstellingen
van de betreffende programma’s. Als algemene richtlijn voor de
keuze van programma’s geldt het specialiteitsbeginsel, d.w.z. hoe
specifieker een programma een onderwerp aan de orde stelt, des
te meer prioriteit zo’n programma krijgt.
Voor bepaalde programma’s, en dat zijn vaak die programma’s
die rechtstreeks onder het beheer van de Europese Commissie
vallen, geldt als vereiste dat er samenwerking plaatsvindt met
een Europese partnerorganisatie. Het is echter niet altijd even
eenvoudig om een betrouwbare en competente partner te vinden.
Als u wilt voorkomen dat u vele uren kwijt bent op het internet en
via zoekmachines op zoek naar geschikte projectpartners, dan is
het in sommige gevallen mogelijk om projectpartners te vinden op
de officiële website van het programma.
Andere manieren om projectpartners te vinden zijn deelname aan

Europese conferenties over bepaalde onderwerpen en gebruik van
nieuwere zoekinstrumenten, facebook en LinkedIN.

b) VAN PROJECTSCHETS TOT PROJECTVOORSTEL

De tweede stap van het opzetten van een EU-project is het
opstellen van een projectschets.
Het project dient beperkt te blijven tot een aantal pagina’s en de
volgende subcategorieën te bevatten: projecttitel, aanvrager/
hoofdpartner, doelstellingen, geplande activiteiten, doelgroep,
financiële planning en contactadres. Met deze schets kunt u een
los idee preciezer uitwerken, waardoor er een duidelijke eerste
opzet ontstaat die u kunt delen met potentiële partners. Tevens
kunt u met zo’n schets in de hand gerichter advies inwinnen bij
helpdesks.
Het projectvoorstel zelf hoeft pas te worden geschreven nadat
de oproep tot het indienen van voorstellen is gepubliceerd en u
grondig kennis hebt kunnen nemen van de voorwaarden voor
deelname en het thematisch brandpunt van de oproep. Het
ontwerpen van een projectvoorstel is een tijdrovende bezigheid
waaraan één persoon weken achtereen kan zitten werken. Het
is daarom van belang om zo vroeg mogelijk aan het voorstel te
beginnen of om te overwegen om de werkzaamheden te verdelen
over een aantal personen.
Een aanvraagformulier hoeft er natuurlijk niet altijd precies
hetzelfde uit te zien, maar toch zal telkens dezelfde informatie
worden gevraagd en moet alle informatie op het formulier worden
ingevuld. Voor de meeste EU-programma’s wordt gebruikgemaakt
van het zogeheten eForm, een online-applicatiehulpprogramma dat
schriftelijke aanvragen vervangt. De allerbelangrijkste elementen
van een projectvoorstel zijn de beschrijvingen van uit te voeren
acties en de resultaten die van die acties worden verwacht. Als
een voorstel wordt afgewezen, dan komt dit niet zelden doordat
de geschetste acties niet onder het programma vallen, doordat het
voorstel te weinig acties bevat of doordat de acties niet innovatief
genoeg zijn. Verdere elementen van groot belang zijn het budget
en het werkplan, die beide een begrijpelijke weerspiegeling
horen te zijn van de acties en de verwachte resultaten. Het is van
cruciaal belang om te weten wat de voornaamste voorwaarden zijn
waaraan een projectvoorstel moet voldoen:
33 DOEL VAN HET PROJECT: een verklaring van gekwantificeerde
vereisten aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of de

c) BUDGET & SUBSIDIEERBAARHEID VAN KOSTEN
uitvoering van het project geslaagd is. Het doel dient informatie
te bevatten over de geleverde kwaliteit met betrekking tot de
geplande periode en het budgetplan.
33 PROJECTACTIES: specifieke maatregelen die gedurende de
looptijd van het project worden uitgevoerd, zoals workshops,
de publicatie van een boekwerk of het opstellen van een
nieuw lesrooster voor een onderwijsprogramma. Dat zijn de
hoofdelementen van een voorstel.
33 VERWACHTE RESULTATEN: resultaten van de projectacties.
Deze kunnen van materiële (aanleg van een weg,
voorlichtingsmateriaal, organiseren van een conferentie) of
immateriële aard (managementvaardigheden, uitwisseling van
ervaringen, bewustwording) zijn.
33 EUROPESE TOEGEVOEGDE WAARDE: hieronder wordt doorgaans
verstaan dat een project een grensoverschrijdend karakter heeft
en dat zoveel mogelijk regio’s er maatschappelijk, cultureel,
economisch of anderszins profijt van hebben.
Daarom speelt de verspreiding van en het communiceren over
de projectresultaten en beste praktijken een belangrijke rol.
33 DUURZAAMHEID: duurzaamheid is een kernwaarde van
Europese financiering, die moet zekerstellen dat de bereikte
resultaten van een project blijven bestaan ook nadat het
project is beëindigd en er geen extra financiering meer
beschikbaar voor is.
Een uitermate nuttig hulpmiddel bij het structureren van een
project is het logisch kader (Logical Framework Approach),
vaak ook afgekort tot Logframe. Dit officiële hulpmiddel biedt
een schematische visualisatie van alle elementen die nodig
zijn voor een samenhangend projectvoorstel in één matrix.
Per cel wordt informatie gevraagd, zoals de reden van het
project, de resultaatindicatoren, de aannames en de risico’s.
Gebruik van Logframe is verplicht voor aanvragen van Europese
ontwikkelingssteun, maar is zeker ook aan te bevelen voor
andere projectvoorstellen. Zorg dat u uw voorstel indient voor
de uiterlijke termijn en dat u met uw aanvraag alle vereiste
documenten meestuurt.

Bij de financiële planning en de vaststelling van het budget
dienen bepaalde algemene regels voor Europese financiering
met betrekking tot de subsidieerbaarheid van kosten in
aanmerking te worden genomen.
De kosten die de voorbereidende werkzaamheden in verband
met een project met zich meebrengen, komen doorgaans niet
voor Europese financiering in aanmerking. Alleen het Leven
Lang Leren-programma biedt financiering voor voorbereidende
bijeenkomsten van projectpartners.
Alle kosten in verband met de implementatie van het
specifieke project, zoals de aanschaf van apparatuur,
kantoorbenodigdheden, de huur van voorzieningen,
verzekeringskosten en communicatiekosten komen mogelijk als
indirecte projectkosten voor subsidie in aanmerking.
Het is belangrijk om in verband met de aanschaf van een
artikel te weten dat dit moet worden afgeschreven op basis
van de gebruiksperiode en dat alleen het deel van de kosten
van de gebruiksperiode voor subsidie in aanmerking komt. De
personeelskosten dienen alle daaraan verbonden kosten te
omvatten, dus niet alleen het brutoloon, maar ook de door de
werkgever afgedragen sociale premies, andere belastingen en
kosten, vakantiegeld en speciale uitkeringen.
De inzet van vrijwilligers heeft geen invloed op de Europese
medefinanciering. Verdere soorten kosten die in aanmerking
komen voor Europese financiering zijn reiskosten, dagelijkse
onkosten voor eten en accommodatie en kosten voor
het inhuren van diensten, zoals tolkdiensten. De meeste
projectfondsen financieren niet 100% van de kosten, maar een
bepaald aandeel daarvan.
Bij elke oproep tot het indienen van projectvoorstellen wordt
bekendgemaakt hoeveel de medefinanciering maximaal
bedraagt en welke specifieke regels gelden voor de
subsidieerbaarheid van kosten.

d) MEER INFORMATIE OVER OPROEPEN VANUIT DE EU
TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN

De belangrijkste websites voor oproepen vanuit de EU tot het
indienen van voorstellen is de Tenders Electronic Daily. Op
deze website vindt u informatie over elk document in verband
met Europese aanbestedingen. De website wordt dagelijks
up-to-date gehouden met kennisgevingen over aanbestedingen

vanuit de Europese Unie en biedt de mogelijkheid om naar
aanbestedingen te zoeken op sector, land en regio.
33 http://ted.europa.eu/TED/misc/chooseLanguage.do
Daarnaast zijn er de officiële websites van de programma’s of
de website van het verantwoordelijke Directoraat-Generaal, die
informatie publiceren over de door hen geplande, lopende en
gesloten aanbestedingen. De Commissie heeft één centrale
website, die een lijst met links naar de diverse thematische
gebieden biedt:
33 http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_nl.htm
Een andere manier om op de hoogte te blijven van de
publicatie van oproepen tot het indienen van voorstellen is
door een abonnement te nemen op nieuwsbrieven van de
instellingen die zich specifiek bezighouden met het betreffende
interessegebied. Verder zijn er nog diverse particuliere
organisaties die professionele informatiediensten bieden
over oproepen vanuit de Europese Unie tot het indienen van
voorstellen.
PARTNERZOEKHULPMIDDELEN
Otlas is een online-partnerzoekhulpmiddel voor internationale
projecten op het gebied van jongeren. Organisaties kunnen hun
contactgegevens en interessegebieden in Otlas laten opnemen
en ook partnerverzoeken voor projectideeën publiceren.
33 https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
De meeste officiële websites van de EUfinancieringsprogramma’s bieden een hulpmiddel voor het
zoeken naar partners.
Bijv.: Directoraat-Generaal voor Onderwijs en Cultuur biedt een
partnerzoekhulpmiddel voor zijn programma’s op het gebied
van onderwijs (Erasmus, Comeni-us, enz.):
33 http://llp.teamwork.fr/partner_search/partner_search.php
Hulpmiddel voor zoeken naar partners voor EU-projecten op
LinkedIn:
33 https://www.linkedin.com/groups/EU-Projects-PartnerSearch-2842114
Partners zoeken voor Europese en internationale projecten via
Facebook
33 https://www.facebook.com/groups/Partnersearch/?fref=ts
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4) EUROPESE FINANCIERINGSINSTRUMENTEN
OP THEMA

Dit gedeelte biedt een overzicht van het brede spectrum
aan Europese fondsen voor de periode 2014 - 2020. Ze zijn
gerangschikt op thema zodat u direct naar dat gedeelte kunt
gaan dat betrekking heeft op uw werk- en interessegebied.
Elk gedeelte begint met algemene informatie over het
betreffende Europese fonds en schetst de belangrijke
resultaten die de fractie van de Groenen/EVA in het Europees
Parlement tijdens de onderhandelingen over de nieuwe
programmeerperiode heeft behaald. Daarnaast wordt een
beknopte beschrijving gegeven van de activiteiten die
worden ondersteund, de implementatiewijze en de algemene
subsidieerbaarheid.

a) EUROPESE STRUCTURELE EN INVESTERINGSFONDSEN
(ESI-FONDSEN)
In de periode 2014 - 2020 heeft de Europese Unie haar
structurele fondsen en primaire investeringsinstrumenten
gebundeld in één regelgevingskader:de Verordening
betreffende gemeenschappelijke bepalingen. Dit kader stelt
gemeenschappelijke regels voor de grootste fondsen van de
Europese Unie, investeringen in groei en banen in het kader
van het Cohesiebeleid en de instrumenten voor regionale
ontwikkeling van het landbouwfonds en visserijfonds, om
het gebruik van fondsen beter te coördineren, synergiën te
vergroten en de uitvoering en het gebruik van die fondsen te
vereenvoudigen.

i) COHESIEBELEID - INVESTERINGEN IN GROEI EN BANEN
De economische en maatschappelijke situatie lopen tussen
de 271 regio’s van de Europese Unie sterk uiteen. Het
Cohesiebeleid van de Europese Unie stelt zich primair ten doel
om die verschillen te verkleinen door de werkgelegenheid,
het concurrerend vermogen en duurzame en inclusieve
economische groei te bevorderen. Om die doelstellingen
te behalen investeert de Europese Unie in de loop van de
komende zeven jaar meer dan de helft van haar begroting,
zo’n 325 miljard euro, hieraan. Die investeringen zijn gericht
op Europese regio’s, burgers en economieën. Het is zelfs zo
dat alle regio’s in Europa financiering ontvangen in het kader
van het Cohesiebeleid. Het budget wordt echter toegewezen
op basis van het ontwikkelingsniveau van de betreffende regio.

Dit komt naar voren in de indeling van de verschillende regio’s:
minder ontwikkelde regio’s, overgangsregio’s en meer
ontwikkelde regio’s. Een aanzienlijk deel, ongeveer 80%, van
het budget dat in kader van het Cohesiebeleid beschikbaar is,
wordt geïnvesteerd in de armste regio’s binnen de Europese
Unie. Het Cohesiebeleid bestrijkt drie verschillende fondsen:
Het Europees fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO),
het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Cohesiefonds.
Verder worden de Europese Territoriale Samenwerking (ETS)
en de Europese mechanismen voor territoriale ontwikkeling
gefinancierd vanuit de ESI-fondsen en delen vanuit het
Europees Cohesiebeleid. De fractie van de Groenen/EVA in
het Europees Parlement heeft een belangrijke en actieve rol
gespeeld bij de onderhandelingen met de Commissie en de
lidstaten over de nieuwe generatie Europees Cohesiebeleid.
Onze betrokkenheid heeft ervoor gezorgd dat een aantal
van de goede hervormingsvoorstellen van de Europese
Commissie die leiden tot een daadwerkelijke “vergroening”
van het Cohesiebeleid binnen de nieuwe regelgeving
gehandhaafd blijft en wordt versterkt. De prominente rol van het
partnerschapsbeginsel voor de uitvoering en het gebruik van
fondsen, versterkt door een wettelijk bindende gedragscode,
waarborgt dat partners op regionaal en lokaal niveau, sociale
en economische partners en het maatschappelijk middenveld
en NGO’s actief worden betrokken bij de strategische planning
en besluitvorming voor het opstellen, implementeren, bewaken
en evalueren van financieringsprogramma’s.
Verder zorgt een aantal bepalingen betreffende horizontale
beginselen, zoals duurzame ontwikkeling, gendergelijkheid
en non-discriminatie, ervoor dat onze centrale politieke
waarden een prominente plek krijgen in het Cohesiebeleid,
de implementatie ervan en in de gefinancierde projecten op
regionaal en lokaal niveau.
Ga ervoor!

“Het partnerschapsbeginsel is de democratische pijler van het
Europees Cohesiebeleid en een wezenlijk element voor meer
transparantie. Dankzij ons niet-aflatend aandringen gelden er
voor de allereerste keer minimumcriteria voor de betrokkenheid
van de partners en is er een wettelijk bindende gedragscode
voor goede, democratische praktijken.”
// Elisabeth Schroedter

(1) EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING (ERFO)
Het EFRO is de grootste enkele bron van Europese
financiering. Het hoofddoel van het EFRO is de versterking van
economische, maatschappelijke en territoriale cohesie door
duurzame ontwikkeling en structurele aanpassing van regionale
economieën te bevorderen.
Vanwege de noodzaak om middelen te concentreren en
zodoende de doeltreffendheid van investeringen te vergroten,
zogeheten thematische concentratie, worden de lidstaten
geacht om een minimaal aandeel van de fondsen te investeren
in vier hoofdprioriteiten: onderzoek en innovatie, informatie- en
communicatietechnologieën, concurrerend vermogen van
het kleine- en middelgrote ondernemingen en een CO2-arme
economie. Het minimale aandeel hangt af van de categorie
waarbij een regio is ingedeeld:
minder ontwikkelde regio’s wijzen minimaal 50% toe aan deze
gebieden, overgangsregio’s 60% en meer ontwikkelde regio’s
80%. Daarnaast worden de lidstaten geacht om 20% van hun
investeringen bij te dragen aan de Europese doelstellingen
op het gebied van klimaataanpassing en mitigatie van de
klimaatverandering.
Verder omvat het EFRO maatregelen op het gebied van
territoriale samenwerking (grensoverschrijdende, interregionale
en transnationale samenwerking) en stelt het specifieke
territoriale karakteristieken (stadsontwikkeling, door de
gemeenschap geïnitieerde lokale ontwikkeling) aan de orde.
Deze programma’s staan hieronder in paragraaf 4) a) iv. en v.
op hoofdlijnen beschreven.
De fractie van de Groenen/EVA in het Europees
Parlement heeft belangrijke verbeteringen voor de nieuwe
financieringsperiode weten te bereiken waardoor er in totaal
meer groene investeringsmogelijkheden zijn en er een
prominentere rol voor duurzame ontwikkeling is weggelegd.
Er zal meer geld dan voorheen worden geïnvesteerd
in het stimuleren van hernieuwbare energie en efficiënt
energiegebruik in de woningbouwsector. Investeringen in
infrastructuur voor vervoer moeten aanmerkelijk worden
verminderd en deels worden verlegd naar duurzame concepten
voor stedelijke mobiliteit. Minimaal 5% van het ERFObudget per lidstaat moet worden geïnvesteerd in duurzame
stadsontwikkeling en de steden zelf kunnen meer zeggenschap
krijgen over de implementatie ervan.

De speciale steuninstrumenten die de Europese Unie
ter beschikking stelt om in het kader van het Europees
Cohesiebeleid gefinancierde regionale projecten te
realiseren, heten JASPERS, JESSICA EN ELENA.
Ondersteunende financiering vanuit de Europese Unie
dekt maar een gedeelte van de projectkosten. De
financiering van de overige kosten kan regionale en lokale
overheden soms voor een uitdaging stellen. De Europese
ondersteunende instrumenten bieden daarom ondersteuning
tijdens de voorbereidingsfase van grote projecten,
stadsontwikkelingsprojecten en investeringen in duurzame
energie.

JASPERS (Gezamenlijke ondersteuning van projecten in

.
“Het doel van Europees regionaal beleid is om territoriale
ongelijkheid in heel Europa te verminderen en lokale en
duurzame ontwikkeling te stimuleren. Het nieuwe EFRO zal
minder investeren in grootschalige nutteloze projecten of
multinationals en meer in de overgang naar hernieuwbare
energie, een sociale en solidaire economie, het kleine- en
middelgrote ondernemingen en kleinschalige infrastructuur.
Duurzame investeringen zijn de beste manier om Europese
solidariteit te laten zien.” // Karima Delli

de Europese regio’s) is een voorziening voor technische
assistentie die advies en ondersteuning biedt bij de
voorbereiding van grote projecten in de twaalf lidstaten die in
2004 en 2007 tot de Europese Unie zijn toegetreden.
De ondersteuning in het kader van JASPERS richt zich
op grote infrastructurele projecten - bijv. met betrekking
tot vervoer over spoor, water, het vervoer van afval en
energie en stedelijk vervoer - met een minimaal totaal
investeringsvolume van 50 miljoen euro. Meer informatie: 3
http://www.eib.org/products/jaspers/index.htm?lang=en

JESSICA (Gezamenlijke Europese steun van duurzaam

investeren in stedelijke gebieden) is een Europees initiatief
dat tot doel heeft om alle regio’s te ondersteunen om
strategieën voor duurzame ontwikkeling te ontwerpen en
stadsontwikkelingsprojecten te realiseren door middel van
(revolverende) financiële instrumenten.
Meer informatie: 3 http://www.eib.org/products/jessica/index.
htm

ELENA (Europese plaatselijke bijstand op energiegebied)
is een faciliteit voor technische ondersteuning ten behoeve
van de voorbereiding en implementatie van stadsprojecten
en regionale projecten op het gebied van duurzame energie.
Het doel hiervan is om de capaciteit van lokale overheden te
vergroten door middel van advies en financiële steun voor
maatregelen, zoals haalbaarheids- en marktonderzoeken
of energie-audits om zodoende sector overstijgende
benaderingen te bevorderen en het uitwisselen van beste
praktijken onder actoren te stimuleren. Meer informatie: 3
http://www.eib.org/products/elena/ index.htm
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ONDERSTEUNDE ACTIVITEITEN:
De thematische doelstellingen van het EFRO bestrijken een
breed gebiedenspectrum, in het kader waarvan projecten en
activiteiten kunnen worden gefinancierd:
33 onderzoek en innovatie (bijv. onderzoeksinfrastructuur,
bevordering van handelsinvesteringen, onderzoek en innovatie,
maatschappelijke en ecologische innovatie, clusterontwikkeling)
33 ICT (bijv. uitbreiding van de breedbandinfrastructuur,
ontwikkeling van ICT-producten, e-overheid, e-learning,
e-inclusie, e-cultuur, e-gezondheid)
concurrerend vermogen van het kleine- en middelgrote
ondernemingen (bijv. de bevordering van het ondernemerschap
en de economische benutting van nieuwe ideeën )
CO2-arme economie (bijv. bevorderen van efficiënt
energiegebruik en het gebruik van hernieuwbare energie in het
bedrijfsleven, de openbare infrastructuur en de woningbouw,
slim energiebeheer, CO2-arme strategieën voor alle soorten
territoria, duurzame mobiliteit in de stad)
33 aanpassing aan klimaatverandering en klimaatrisicobeheer
(bijv. investeringen voor aanpassingen aan klimaatverandering,
inclusief op ecosystemen gebaseerde benaderingen,
investeringen om herstelcapaciteit na rampen te waarborgen)
milieubescherming en efficiënt gebruik van hulpbronnen (bijv.
investeringen in de afval- en watersector, bescherming van
natuurlijk en cultureel erfgoed, biodiversiteit (Natura 2000),
groene infrastructuur en stedelijke ontwikkeling, bevorderen van
diensten met betrekking tot het ecosysteem, eco-innovatie en
een economie die zuinig omspringt met hulpbronnen)
33 duurzaam vervoer (bijv. TEN-T, regionale mobiliteit,
ontwikkeling en verbetering van milieuvriendelijke (inclusief
geluidsarme) en CO2-arme vervoerssystemen, spoorwegen
inclusief geluidbeperkende maatregelen, slimme energienetten)
33 werkgelegenheid, maatschappelijke en
onderwijsinfrastructuur maatschappelijke inclusie en
antidiscriminatie (bijv. ondersteuning van fysieke, economische
en sociale vernieuwing van achtergestelde gemeenschappen
in stedelijke en plattelandsgebieden, ondersteuning van sociale
ondernemingen, investeringen in de context van strategieën
voor door de gemeenschap geïnitieerde lokale ontwikkeling
33 institutionele capaciteit van overheden en belanghebbenden

SUBSIDIEERBAARHEID:
33 Elke regio (of lidstaat) komt met de Commissie een
operationeel programma overeen voor de uitvoering en het
gebruik van de fondsen.
Deze documenten zijn momenteel (januari 2014) in
voorbereiding en zullen gedetailleerder informatie bevatten
over de investeringsprioriteiten, gefinancierde activiteiten en
doelgroepen in uw regio.
SUBSIDIEERBAARHEID:
Het EFRO ressorteert onder gedeeld beheer, wat betekent dat
afhankelijk van de lidstaat een beherende autoriteit op regionaal
of nationaal niveau verantwoordelijk is voor de uitvoering en
het gebruik van het EFRO en voor de selectie van projecten.
De Commissie ziet alleen toe op de uitvoering en zorgt voor
de nodige aansturing. Steun vanuit het EFRO gebeurt dikwijls
in de vorm van subsidies, die worden toegekend om bepaalde
projecten mee te financieren, vaak door middel van oproepen
tot het indienen van voorstellen. De beherende autoriteit
organiseert de oproepen tot het indienen van voorstellen, die
in de rijkstaal van het betreffende land worden gepubliceerd.
Verder kan steun vanuit het EFRO worden verstrekt via
financiële instrumenten, bijv. indirecte financiering via
tussenschakel organen in de vorm van leningen, risicokapitaal,
financiering van startkapitaal enz.
Meer specifieke informatie over de uitvoering en het gebruik
van EFRO-fondsen in uw regio is te vinden op de website van
uw regionale of landelijke beherende autoriteit. Daar vindt u
informatie over de beschikbaarheid van fondsen vanuit het
EFRO voor uw specifieke werkgebied, uiterlijke termijnen
van lopende en toekomstige oproepen tot het indienen van
voorstellen en voorbeelden van projecten.

In het algemeen komt een breed scala aan actoren in
aanmerking voor financiering vanuit het
EFRO:
33 lokale, regionale en landelijke overheden en
bestuursorganen
33 maatschappelijke, culturele en onderwijsinstellingen,
33 NGO’s
33 ondernemingen, kleine- en middelgrote ondernemingen,
inclusief micro-ondernemingen en ondernemingen uit de sociale
economie, evenals verenigingen
De criteria over wie wel en niet in aanmerking komen voor
subsidie staan nader gespecificeerd in de oproepen voor het
indienen van voorstellen, die door uw beherende autoriteit
worden gepubliceerd.
MEER INFORMATIE:
Officiële website van het EFRO:
33 http://ec.europa.eu/regional_policy/index_nl.cfm
Een lijst van beherende autoriteiten voor het EFRO in uw land
of regio:
33 http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/
authority_nl.cfm?pay=108&list=no
Een zoekmachine voor alle operationele programma’s
voor het EFRO:
33 http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/index_
nl.cfm
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(2) EUROPEES SOCIAAL FONDS (ESF)
Het ESF is het voornaamste instrument voor de uitvoering van
het sociale en arbeidsmarktbeleid van de Europese Unie. Met
het ESF wordt geïnvesteerd in het menselijk kapitaal binnen de
Europese Unie door lokale, regionale en nationale projecten te
financieren op het gebied van armoedebestrijding, volwaardig werk
en maatschappelijke insluiting binnen de hele Europese Unie. In de
nieuwe financieringsperiode 2014 - 2020 richt het ESF zich op vier
hoofddoelstellingen: scheppen van volwaardig werk, bevorderen
van maatschappelijke insluiting, ondersteuning van beter onderwijs
en betere opleidingen en verbetering van de kwaliteit van
overheidsdiensten.
De politieke inspanningen van de fractie van de Groenen/EVA
om te komen tot een bredere focus van de investeringen vanuit
het ESF hebben resultaat gehad: in plaats van zich helemaal te
richten op zuiver werkgelegenheid gerelateerde financiering zal
het ESF zijn aandacht voor de periode 2014 - 2020 verleggen naar
een meer omvattende projectondersteuning met meer aandacht
voor armoedebestrijding en het tegengaan van maatschappelijke
uitsluiting evenals anti-discriminatiemaatregelen. Daarnaast
hebben we met succes campagne gevoerd voor eenvoudiger
financieringsprocedures, waardoor het voor kleine NGO’s
gemakkelijker is om een aanvraag te doen, en voor het opnemen
van asielzoekers en vluchtelingen binnen het werkingsgebied van
het ESF. Onze campagne voor “investeren in mensen in plaats
van asfalt” heeft haar vruchten afgeworpen. Het aandeel ESF van
investeringen vanuit alle structurele fondsen zal daarom hoger zijn
dan in de voorgaande periode.
ONDERSTEUNDE ACTIVITEITEN:
De activiteiten van het ESF kunnen worden samengevat in vier
centrale actiegebieden:
* De thematische doelstelling “bevordering van duurzame en
kwalitatief hoogstaande werkgelegenheid en ondersteuning
van arbeidsmobiliteit” beoogt investeringen op het gebied van
activiteiten die toegang tot werk, volwaardig werk, duurzame
integratie op de arbeidsmarkt, werken als zelfstandige en
ondernemerschap, gelijkheid tussen man en vrouw, actief en
gezond ouder worden en de modernisering van arbeidsmarkt
gerelateerde instellingen.
* De thematische doelstelling “bevordering van sociale
insluiting, bestrijding van armoede en discriminatie” beoogt

investeringen op het gebied van activiteiten die actieve insluiting
en sociaaleconomische integratie van gemarginaliseerde
gemeenschappen, de strijd tegen allerlei vormen van discriminatie,
verbeterde toegang tot hoogwaardige dienstverlening, sociaal
ondernemerschap en strategieën met betrekking tot door de
gemeenschap geïnitieerde lokale ontwikkeling bevorderen.
* De thematische doelstellingen “investeringen in onderwijs, opleiding
en beroepsopleiding voor vaardigheden en een leven lang leren”
beogen investeringen op het gebied van activiteiten die gelijke
toegang bieden tot hoogwaardig onderwijs, verbetering van de
kwaliteit van en toegang tot tertiair en equivalent onderwijs, voor
een verbeterde en gelijke toegang tot een leven lang leren voor alle
leeftijdsgroepen en om te zorgen voor een verhoogde relevantie
van onderwijs- en opleidingsstelsels voor de arbeidsmarkt. Voor
de allereerste keer worden alle leeftijdsgroepen voor onderwijs in
aanmerking genomen, van peuterschool tot de oude dag.
* De thematische doelstelling “vergroting van de institutionele
capaciteit van openbare besturen en belanghebbenden en een
doelmatig openbaar bestuur” beoogt investeringen ten behoeve
van een specifieke groep armere lidstaten, die ondersteuning nodig
hebben om maximaal van het ESF gebruik te kunnen maken. Tot
de maatregelen behoren het verbeteren van de capaciteit van
overheidsdiensten en de overige betrokken belanghebbenden,
zoals organisaties die werkzaam zijn op het gebied van onderwijs,
antidiscriminatie, een leven lang leren, integratie en armoede.
Voor meer specifieke informatie over de prioriteiten van het
ESF in uw lidstaat of regio kunt u het beste het betreffende
operationeel programma in het kader van het ESF voor uw regio
of land raadplegen, of contact opnemen met de verantwoordelijke
beherende autoriteit.
UITVOERING EN GEBRUIK:
Net als het EFRO ressorteert het ESF onder gedeeld beheer. Dat
wil zeggen dat, afhankelijk van de lidstaat, een beherende autoriteit
verantwoordelijk is voor de uitvoering van het ESF op nationaal of
regionaal niveau. De Europese Commissie houdt alleen toezicht op
de uitvoering.
Het ESF wordt meestal toegewezen via projectsubsidies, die
worden toegekend door middel van oproepen tot het indienen van
voorstellen, die door de verantwoordelijke beherende autoriteit
worden georganiseerd. Steun vanuit het ESF kan ook plaatsvinden in

de vorm van andere soorten financiering, bijv. indirecte financiering
door middel van tussenschakel instanties.
Deze vorm van lening, of financiering van startkapitaal, is erop
gericht om nieuwe sociale ondernemingen te ontwikkelen en
investeringen te vinden voor hun activiteiten.

“Het is ons gelukt om te zorgen dat het ESF een breed
scala aan maatregelen voor de terugdringing van armoede
ondersteunt. Het ESF richt zich niet meer alleen op directe
integratie op de arbeidsmarkt, maar ook op gelijke kansen
en participatie in de samenleving.” // Elisabeth Schroedter

Meer specifieke informatie over de uitvoering en het gebruik
van ESF-fondsen in uw regio is te vinden op de website van
uw regionale of landelijke beherende autoriteit. Daar vindt
u informatie over de beschikbaarheid van fondsen voor uw
specifieke werkgebied, uiterlijke termijnen van lopende projecten,
voorbeelden van projecten en toekomstige oproepen tot het
indienen van voorstellen in het kader van het ESF voor uw
specifieke projecten.

ONDERSTEUNDE ACTIVITEITEN:

Een diversiteit aan instanties en organisaties kan in aanmerking
komen voor ondersteuning vanuit het ESF:
33 Maatschappelijke, culturele en onderwijsorganisaties,
33 Werknemers- en werkgeversorganisaties en organisaties
die opleidingen verzorgen en werknemers en de arbeidsmarkt
ondersteunen
33 NGO’s en charitatieve instellingen
33 Overheidsdiensten en gemeentelijke instellingen
33 Ondernemingen en verenigingen
De subsidiabiliteitscriteria staan nader gespecificeerd in de oproepen
tot het indienen van voorstellen.

Alle projecten dienen rechtstreeks tot doel te hebben om de situatie
voor jongeren te verbeteren,
en in het bijzonder om jongeren zonder werk, onderwijs of
opleiding, waaronder jongeren die het risico lopen om buiten de
samenleving te worden gesloten en jongeren uit gemarginaliseerde
bevolkingsgroepen, te ondersteunen. De ondersteunde
activiteiten dienen erop te zijn gericht om hun vooruitzichten op
de arbeidsmarkt te verbeteren en hun een betere toegang tot
opleidingen of onderwijs te bieden. Verder dienen de ondersteunde
activiteiten ondersteuning te bieden voor voortijdige schoolverlaters
en maatschappelijke insluiting te bevorderen. Een gedetailleerder
omschrijving van de exacte activiteiten in het kader van het JWI
vindt u in de operationele programma’s van het ESF binnen elke
lidstaat of regio die voor financiering in aanmerking komt.

MEER INFORMATIE:
Officiële website van het ESF:
33 http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=nl
Informatie over de activiteiten in het kader van het ESF in uw land of
regio:
33 http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=nl
Database met prioriteiten van het ESF:
33 http://ec.europa.eu/social/esf_projects_117/search.cfm
(a) JONGERENWERKGELEGENHEIDSINITIATIEF (JWI)
Het JWI bevordert de bestrijding van jeugdwerkloosheid door
acties te ondersteunen ten behoeve van de duurzame integratie
van jongeren op de arbeidsmarkt. Dit instrument richt zich met
name op regio’s met de hoogste werkloosheid onder jongeren en
wordt ingezet in het kader van het ESF (zie hierboven), maar met
afwijkende bepalingen ten aanzien van subsidieerbaarheid.
De fractie van de Groenen/EVA in het Europees Parlement blijft
onophoudelijk pleiten voor Europese ondersteuning van die
lidstaten en regio’s die het meest te maken hebben met torenhoge
jeugdwerkloosheid. Al in 2009 riepen wij er in ons Jeugdrapport toe
op om Europese fondsen te reserveren voor jeugdwerkloosheid.
Dit is uiteindelijk gerealiseerd dankzij 3 miljard euro die uit het
Europees Sociaal Fonds is toegekend en nog eens 3 miljard euro
uit een aparte begrotingslijn. Tijdens de onderhandelingen over de
uitvoering van het JWI hebben we aangedrongen op doelgerichte en
geïntegreerde financiering via het ESF en een ondubbelzinnige focus
op jongeren onder wie de nood het hoogst is, in plaats van louter op
de arbeidsmarkt.
Budget: 6 miljard euro

UITVOERING EN GEBRUIK:
Het JWI is geïntegreerd in de programmering van het ESF, d.w.z.
elke lidstaat en regio die voor subsidie in aanmerking komt, dient de
regelingen voor de programmering met het oog op het JWI uiteen te
zetten zoals dit met de Commissie is overeengekomen.
SUBSIDIEERBAARHEID:
De volgende regio’s komen in aanmerking voor financiering in het
kader van het
JWI:
33 Regio’s op NUTS*-niveau 2 met in 2012 een jeugdwerkloosheid
onder jongeren van 15 - 24 jaar van meer dan 25%
33 Regio’s op NUTS*-niveau 2 met een jeugdwerkloosheid onder
jongeren van meer dan 20% in lidstaten waar de jeugdwerkloosheid
in 2012 met meer dan 30% is toegenomen.
Alle jongeren tot 25 jaar die geen werk, opleiding of onderwijs
hebben en woonachtig zijn in subsidieerbare regio’s, alle jongeren
die inactief of werkloos zijn, ook langdurig werklozen, en ongeacht
of men wel of niet als werkzoekend geregistreerd staat, zijn
potentiële begunstigden van financiering in het kader van het
JWI . Lidstaten kunnen op vrijwillige basis ertoe besluiten om
de doelgroep te verbreden en het JWI ook te laten gelden voor
jongeren tot 30 jaar.
* De Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS) is een statistische
standaard die door de Europese Unie is ontwikkeld om te verwijzen naar subdivisies van de
Europese lidstaten. Het NUTS-systeem bestaat uit een hiërarchie van drie NUTS-niveaus,
die meestal, maar niet altijd, overeenkomen met de bestuursstructuur van een lidstaat.

“Een hoge jeugdwerkloosheid is volkomen onacceptabel voor onze maatschappelijke samenhang en de toekomst van
de Europese Unie. Wij waren de eersten die erop stonden dat
er financiering opzij zou worden gezet voor de bestrijding van
jeugdwerkloosheid en dat de Europese Unie hierop adequaat
zou inspelen door banen voor jongeren te scheppen. Het
eindresultaat was dat het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief
een budget van 6 miljard euro toegekend heeft gekregen.
Wij zijn ons ervan bewust dat dit niet voldoende is en dat
er nog ambitieuzer stappen moeten worden genomen om
jeugdwerkloosheid en de ongelijkheid in de Europese Unie,
met name in landen zoals Spanje, Griekenland en Portugal,
effectief aan te pakken. Voor ons als Groenen dient het op
jongeren gerichte beleid op het niveau van de Europese Unie
een beleid voor de lange termijn te zijn en gericht te zijn op
continue investeringen in hoogwaardige banen, onderwijs en
opleiding voor jongeren.” // Raül Romeva i Rueda

MEER INFORMATIE:
Officiële website van het ESF over op jongeren gerichte
activiteiten:
33 http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=534&langId=nl
Ga voor meer informatie over het eisenpakket en de
initiatieven van de fractie van de Groenen/EVA ten aanzien van
jeugdwerkloosheid en verwante zaken naar:
33 http://www.reclaimyourfuture.eu
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Het Cohesiefonds speelt een belangrijke rol bij het verkleinen
van de kloof tussen de lidstaten op het gebied van ontwikkeling.
Dit fonds biedt ondersteuning voor de minst ontwikkelde
lidstaten - waarvan de meeste in 2004, 2007 en 2013 tot de
Europese Unie zijn toegetreden. De financiering betreft die
van essentiële infrastructurele projecten voor transport en het
bevorderen van naleving van normen ten aanzien van omgeving
en milieu. Het Cohesiefonds valt onder dezelfde regels ten
aanzien van programmering, beheer en toezicht als het EFRO
en het ESF.Een belangrijk element van het Cohesiefonds
wordt gevormd door de nieuwe financieringsmogelijkheden ten
gunste van milieubescherming en veerkracht met het oog op
klimaatverandering: financiering van hernieuwbare energiebronnen
en energiezuinige huisvesting, verbeterde milieubescherming en
aanpassing aan klimaatverandering, op ecosystemen gebaseerde
ramppreventie, de bescherming van Natura 2000-gebieden en
uitsluiting van steun aan kerncentrales. Andere positieve elementen
zijn de verplichting om te overleggen met regionale overheden,
economische en sociale partners en het maatschappelijk
middenveld over planning en implementatie en de integratie van de
rechten van personen met een beperking in de planning.

De subsidies worden toegewezen op basis van oproepen tot het
indienen van voorstellen.
SUBSIDIEERBAARHEID:
33 Elke lidstaat met een BNI van minder dan 90% van het Europees
gemiddelde komt in aanmerking voor ondersteuning vanuit het
Cohesiefonds. In de financieringsperiode 2014 - 2020 zijn dat de
volgende landen: Bulgarije, Tsjechië, Kroatië, Estland, Cyprus (wordt
geleidelijk afgebouwd), Letland, Litouwen, Griekenland, Hongarije,
Malta, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië en Slowakije
MEER INFORMATIE:
Officiële website van het Cohesiefonds:
33 http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/cohesion/index_
nl.cfm

Budget: 85 miljard euro

Budget: 66 miljard euro
ONDERSTEUNDE ACTIVITEITEN:
Het cohesiefonds investeert in 5 verschillende prioriteiten:
33 ondersteuning in alle sectoren van een verschuiving naar een
CO2-arme economie
33 bevordering van aanpassing aan klimaatverandering, op 		
ecosystemen gebaseerde risicopreventie en risicobeheer
33 behoud en bescherming van het milieu en bevordering van een
efficiënt gebruik van hulpbronnen
33 bevordering van duurzaam vervoer en opheffing van knelpunten
in essentiële netwerkinfrastructuur
33 versterking van institutionele capaciteit van overheden en
belanghebbenden
UITVOERING EN GEBRUIK:
Het Cohesiefonds wordt op nationaal niveau uitgevoerd
door de betreffende beherende autoriteit van de lidstaat.

Ii) PLATTELANDS- EN KUSTONTWIKKELING
(1) EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING
(ELFPO)
Het ELFPO is het belangrijkste instrument van de Europese
Unie voor investeringen in plattelandsgebieden en de
landbouwsector. Dit fonds biedt plattelandsgebieden
financiering voor een grote diversiteit aan acties die zijn gericht
op de bevordering van duurzame economische ontwikkeling,
maatschappelijk en milieuwelzijn en het bevorderen van
klimaatactie.
De fractie van de Groenen/EVA is erin geslaagd om binnen het
Fonds voor plattelandsontwikkeling cruciale investeringen te
borgen voor projecten die vanuit milieuperspectief duurzaam
zijn. Zeker 30% van de financiering in elk land en elke regio
moet worden gereserveerd voor groene programma’s zoals
agrarische milieuprogramma’s en biologische landbouw. De
ondersteuning voor investeringen die klimaatverandering
tegengaan en voor de bevordering van de biodiversiteit wordt
opgeschroefd en er kan specifieke steun worden geboden
voor de ontwikkeling van korte productieketens en plaatselijke
markten.

“We hebben het Fonds groener kunnen maken. Het is echter
van groot belang dat het maatschappelijk middenveld en lokale
en regionale overheden Europese instrumenten inzetten om
groen beleid te implementeren. Europese fondsen kunnen
efficiënter worden ingezet als er voor een benadering van
onderop wordt gekozen. Er dient derhalve in de praktijk sprake
te zijn van decentralisatie van fondsen en lidstaten dienen
lokale actoren meer bevoegdheden en middelen in handen te
geven!” // Nikos Chrysogelos

ONDERSTEUNDE ACTIVITEITEN:
Het ELFPO investeert in de volgende 6 prioriteitsgebieden:
33 kennisoverdracht en innovatie op het gebied van landbouw,
bosbouw, en plattelandsgebieden (bijv. het ontwikkelen van
kennisbasis in plattelandsgebieden, onderzoek en innovatie
voor een beter milieubeheer, een leven lang leren en
beroepsonderwijs in de land- en bosbouwsector)
33 versterking van de levensvatbaarheid en het concurrerend
vermogen van agrarische ondernemingen, bevordering van
innovatieve agrarische technologieën en duurzaam beheer van
bossen (bijv. faciliteren van reorganisatie, modernisering en
landbouwdiversificatie van boerenbedrijven, faciliteren van de
generatiewisseling en het betreden van de landbouwsector door
adequaat geschoolde agrariërs)
33 bevordering van een organisatie van de voedselketen (bijv.
het verwerken en op de markt brengen van landbouwproducten,
dierenwelzijn en risicobeheer in de landbouw)
33 herstel, behoud en versterking van land- en bosbouw
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UITVOERING EN GEBRUIK:
Het ELFPO ressorteert onder gedeeld beheer. Dat wil zeggen
dat, afhankelijk van de lidstaat, een beherende autoriteit
verantwoordelijk is voor de uitvoering van het ELFPO op
nationaal of regionaal niveau. De Commissie houdt alleen
toezicht op de uitvoering en verleent haar goedkeuring aan
de nationale en regionale implementatiestrategieën - de
operationele programma’s. Het ELFPO wordt toegewezen
via projectsubsidies, die worden toegekend door middel van
oproepen tot het indienen van voorstellen. De maximale
medefinanciering voor de steun in het kader van het ELFPO is:
33 85% van de subsidieerbare overheidsuitgaven in de minder
ontwikkelde regio’s, de meest perifere regio’s en de kleinere
Egeïsche eilanden.
33 50% van de subsidieerbare overheidsuitgaven in de overige
regio’s.
De lidstaten hebben de mogelijkheid om de medefinanciering
voor investeringen op het gebied van klimaatactie en
biodiversiteit met 10% te verhogen.
SUBSIDIEERBAARHEID:
In het algemeen komt een breed scala aan actoren in
aanmerking voor financiering vanuit het ELFPO:
33 gemeentelijke instellingen en bestuursorganen
33 maatschappelijke, culturele en onderwijsinstellingen,
33 NGO’s
33 ondernemingen, kleine- en middelgrote ondernemingen en
verenigingen
De criteria voor subsidies staan nader gespecificeerd in de
oproepen voor het indienen van voorstellen, die door uw
beherende autoriteit worden gepubliceerd.
MEER INFORMATIE:
Een lijst van ministeries van landbouw per land vindt u op:
33 http://ec.europa.eu/agriculture/use/index_en.htm
Het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling is
werkzaam op het gebied van informatievoorziening ten aanzien
van het ELFPO, het betrekken van lokale belanghebbenden bij
de implementatie van de programma’s en de ondersteuning van
lokale actiegroepen:
33 http://enrd.ec.europa.eu/nl/home-page_nl.cfm

“Wij zijn erin geslaagd om binnen het Fonds voor
plattelandsontwikkeling cruciale investeringen te borgen voor
projecten die vanuit milieuperspectief duurzaam zijn. Zeker
30% van de financiering in elk land en elke regio moet worden
gereserveerd voor groene programma’s zoals agrarische
milieuprogramma’s en biologische landbouw. De ondersteuning
voor investeringen die klimaatverandering tegengaan en voor
de bevordering van de biodiversiteit wordt opgeschroefd en
er kan specifieke steun worden geboden voor de ontwikkeling
van korte productieketens en plaatselijke markten.”
// DE FRACTIE VAN DE GROENEN/EVA
(2) EUROPEES FONDS VOOR MARITIEME ZAKEN EN VISSERIJ (EFMZV)
Het EFMZV is bedoeld om de overgang naar een duurzamere
visserij binnen de Europese Unie te bevorderen, de
diversificatie van de economieën van kustgemeenschappen te
ondersteunen en hoogwaardige werkgelegenheid en een hoge
kwaliteit van leven te scheppen.
Budget: 6,4 miljard euro
ONDERSTEUNDE ACTIVITEITEN:
De belangrijkste investeringsgebieden zijn duurzame
ontwikkeling van de visserij, de ontwikkeling van activiteiten
op het gebied van aquacultuur, het aansturen van activiteiten
op het gebied van visserij, gegevensverzameling, hulp
aan regio’s in de uiterste periferie, opslag en geïntegreerd
maritiem beleid onder gedeeld beheer. Een ander belangrijk
element van de Visserijfondsen in de voorgaande periode
was de steun aan Plaatselijke actiegroepen visserij (FLAG’s),
partnerschappen tussen actoren in de visserij en andere
lokale private en publieke belanghebbenden. Deze FLAG’s
ontwikkelen en implementeren bottom up-strategieën voor hun
kustgemeenschappen die aansluiten op de uitdagingen van het
gebied en duurzame ontwikkeling stimuleren. Dit instrument
blijft ook in de periode 2014 - 2020 bestaan als onderdeel
van het mechanisme voor door de gemeenschap geïnitieerde
lokale ontwikkeling (CLLD). Meer informatie over CLLD vindt u
hieronder in de paragraaf over territoriale ontwikkeling.

A) ESI-FONDSEN

gerelateerde ecosystemen (bijv.:herstel, behoud en versterking
van biodiversiteit, ook in Natura 2000-gebieden, verbetering van
waterhuishouding en bodembeheer)
33 bevordering van efficiënt gebruik van hulpbronnen en
ondersteuning van de verschuiving naar een CO-2 arme en
klimaatbestendige economie in de landbouw-, voedsel- en
bosbouwsector (bijv. efficiënt water- en energiegebruik, voorziening
en gebruik van hernieuwbare energiebronnen, van bijproducten,
afval en restanten en van andere grondstoffen die niet als voedsel
dienen, terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen en
ammoniak, koolstofbehoud en -vastlegging
33 maatschappelijke insluiting, armoedebestrijding en economische
ontwikkeling (bijv. diversificatie, creëren en ontwikkelen van kleine
ondernemingen, scheppen van werkgelegenheid, toegankelijkheid,
gebruik en kwaliteit van informatie- en communicatietechnologieën,
concurrerend vermogen van primaire producenten)
Deze interventiegebieden en actietypes worden nader
gespecificeerd door de afzonderlijke lidstaten of regio’s die aan
programma’s voor plattelandsontwikkeling deelnemen.
Bovendien kunnen lidstaten in het kader van hun
implementatiestrategie thematische deelprogramma’s opstellen
voor meer specifieke activiteiten voor jonge agrariërs, kleine
boerenbedrijven, berggebieden, korte productieketens,
plattelandsvrouwen, mitigatie van een aanpassing aan
klimaatverandering en biodiversiteit. Een ander belangrijk element
van het ELFPO is de LEADER-benadering, een instrument voor
het opzetten van lokale ontwikkelingsinitiatieven. LEADER staat
voor “Liaison Entre Actions de Developpement de l’Economie
Rurale”, oftewel “verbindingen tussen de plattelandseconomie
en ontwikkelingsacties”. In eerdere financieringsperioden heeft
LEADER bewezen een succesvol instrument te zijn voor het
betrekken van lokale belanghebbenden bij de ontwikkeling en
uitvoering van lokale ontwikkelingsstrategieën. In de nieuwe
financieringsperiode 2014 - 2020 blijft LEADER een verplicht
onderdeel van de vanuit het ELFPO gefinancierde programma’s
voor plattelandsontwikkeling. Verder bieden ook de ESI-fondsen
(EFRO, ESF, EFMZV) de mogelijkheid om te investeren in
initiatieven op het gebied van door de gemeenschap geïnitieerde
lokale ontwikkeling (CLLD). Meer informatie over dit nieuwe
mechanisme voor lokale ontwikkeling, CLLD, vindt u hieronder in de
paragraaf over territoriale ontwikkeling.
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UITVOERING EN GEBRUIK:
De fondsen worden gebruikt om projecten, die deels worden
gefinancierd door de nationale overheid, mede te financieren.
Elk land ontvangt een bepaald aandeel van het EFMZV,
waarvoor het land een beherende autoriteit aanwijst, en zet
een operationeel programma op dat de investeringsprioriteiten,
doelgroepen en regionale doelstellingen schetst.

A) ESI-FONDSEN

SUBSIDIEERBAARHEID:
In het algemeen komt een breed scala aan actoren in
aanmerking voor financiering vanuit het EFMZV, waaronder:
33 gemeentelijke instellingen en bestuursorganen
33 maatschappelijke, culturele en onderwijsinstellingen,
33 NGO’s
33 ondernemingen, kleine- en middelgrote ondernemingen en
verenigingen
De criteria voor subsidies staan nader gespecificeerd in de
oproepen voor het indienen van voorstellen, die door uw
beherende autoriteit worden gepubliceerd.
MEER INFORMATIE:
Officiële website:
33 http://ec.europa.eu/fisheries/reform/emff/index_nl.htm
Het Europees Netwerk van visserijgebieden FARNET biedt
meer informatie over lokale ontwikkelingsinitiatieven in 2014 2020
33 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/nl/taxonomy/
term/472

iii) TERRITORIALE ONTWIKKELING
(1) DUURZAME STANDSONTWIKKELING
In de periode 2014 - 2020 geldt duurzame stadsontwikkeling als
een nieuwe prioriteit van het Cohesiebeleid van de Europese
Unie. Hierbij ligt de nadruk in het bijzonder op geïntegreerde
acties in stedelijke gebieden en gemeenschappen,
waardoor er meer mogelijkheden worden gecreëerd om
verantwoordelijkheden te delegeren naar de lokale overheid
en in deze gebieden een benadering te introduceren vanuit
het concept van op door de gemeenschap geïnitieerde lokale
ontwikkeling (CLLD). Per lidstaat wordt minimaal 5% van de
middelen die in het kader van het EFRO beschikbaar zijn,
besteed aan projecten op het gebied van geïntegreerde
duurzame stadsontwikkeling. Verder kunnen er vanuit de
overige ESI-fondsen aanvullende investeringen worden gedaan
in concepten die te maken hebben met stadsontwikkeling.
ONDERSTEUNDE ACTIVITEITEN:
De activiteiten die op het gebied van stadsontwikkeling worden
ondersteund, zijn dezelfde als de activiteiten in het kader van
het EFRO en het ESF, zie aldaar. De gedachte is dat alle
sectorale investeringen een territoriale dimensie en territoriale
consequenties hebben. Ze dienen daarom zorgvuldig te worden
gepland via een geïntegreerde benadering die de verschillende
dimensies van het leven in de stad in aanmerking neemt, d.w.z.
economische, milieu-, klimatologische, culturele, demografische
en sociale aspecten.
Een nieuw element dat in EU-financiering op het gebied van
stadsontwikkeling is ingebracht, is Innovatieve Acties. Deze
projecten richten zich op het verkennen en demonstreren van
radicale, nieuwe oplossingen voor stadsproblemen die al lang
voortslepen. Dit kunnen proefprojecten, demonstratieprojecten
of nieuwe stedelijke experimenten zijn die van Europees belang
zijn. Deze projecten worden rechtstreeks door de Commissie
beheerd en worden geselecteerd door middel van een
competitie. De Commissie reserveert 330 miljoen euro voor dit
specifieke instrument.
In het kader van het Europese territoriale samenwerking
(zie hoofdstuk 4) a) v.), blijft URBACT, het uitwisselingsen leerprogramma voor steden, lokale overheden
netwerkmogelijkheden bieden om goede praktijken op het
gebied van stadsontwikkeling uit te wisselen en te ontwikkelen.

Verder wil de Commissie lidstaten aanmoedigen om gebruik
te maken van financiële instrumenten (zoals leningen,
borgstellingen of vermogen) bij de implementatie van concepten
voor duurzame stadsontwikkeling. Sommige lidstaten en regio’s
pakken dit initiatief op en richten op lokaal niveau fondsen in
voor stadsontwikkeling.
UITVOERING EN GEBRUIK:
De nieuwe regeling beoogt dat de verantwoordelijkheden voor
de implementatie tot een zeker minimum door de beherende
autoriteit worden overgedragen aan de lokale overheid.
Deze minimale vereiste van overdracht betreft het besluit ten
aanzien van de selectie van activiteiten. Tot de overgedragen
bevoegdheden kunnen, op tamelijk vrijwillige basis, ook
verantwoordelijkheden zoals financieel beheer, rapportage,
toezicht en evaluatie behoren.
De beherende autoriteit en de lokale overheid spreken met
elkaar af in hoeverre de beheertaken worden overgedragen.
Verder bestaat de mogelijkheid om de CLLD-benadering
in te zetten als een van de elementen of bouwstenen
binnen de bredere stadsstrategie. CLLD richt zich op het
ontwikkelen van de capaciteit van gemeenschappen en wil
lokale gemeenschappen stimuleren om geïntegreerde bottom
up-strategieën te ontwikkelen en kan daarmee een uitermate
bruikbaar instrument zijn om specifieke uitdagingen waar
stedelijke gebieden zich voor gesteld zien, het hoofd te bieden.
Dit kan zijn in de vorm van bijv. kleine buurtinitiatieven,
geïntegreerde benaderingen gericht op een prominent
stadsprobleem, of een doelgroep benadering.
SUBSIDIEERBAARHEID:
Het is aan de lidstaten om de criteria voor de selectie van de
stedelijke gebieden waar projecten in het kader van duurzame
stadsontwikkeling worden geïmplementeerd, vast te leggen.
Daarom vindt u verdere specificaties over investeringen
in stadsontwikkeling in uw land in de nationale en
regionale investeringsstrategieën, de zogeheten
partnerschapsovereenkomsten en operationele programma’s.
Over deze documenten zijn de Europese Commissie en de
afzonderlijke lidstaten of regio’s momenteel nog met elkaar in
onderhandeling.

UITVOERING EN GEBRUIK:

Officiële website van het Directoraat-Generaal voor Regionaal
Beleid en Stadsontwikkeling:
33 http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/urban/index_
nl.cfm
Een volledige lijst van EU-programma’s en -initiatieven, die een
stedelijke dimensie behelzen, vindt u op:
33 http://ec.europa.eu/regional_policy/urban/portal/index_
en.cfm

private, lokale, sociaaleconomische belangen waarin, op
besluitvormingsniveau, noch de overheid noch een enkele
belangengroep meer dan 49% van de stemmen heeft;
een CLLD wordt uitgevoerd via geïntegreerde
en multisectorale, gebiedgebonden lokale
ontwikkelingsstrategieën;
33 een CLLD heeft oog voor de lokale behoeften en het lokale
potentieel en omvat innovatieve kenmerken.

(2) DOOR DE GEMEENSCHAP GEÏNITIEERDE LOKALE ONTWIKKELING
(CLLD)
De Europese Commissie stimuleert al sinds het begin van
de jaren 90 het opzetten van lokale ontwikkelingsinitiatieven.
Deze benadering stelt lokale belanghebbenden, waaronder
het maatschappelijk middenveld, in staat om direct
betrokken te zijn bij de uitwerking van lokale strategieën
voor maatschappelijke, economische en milieugerelateerde
uitdagingen. Het succes van dit initiatief is af te lezen van de
blijvende impact ervan door de ontwikkeling van nieuwe ideeën
te stimuleren en lokale gemeenschappen de mogelijkheid
te geven om verantwoordelijkheid te nemen. De zogeheten
LEADER-benadering is binnen de context van het fonds voor
plattelandsontwikkeling (ELFPO) uitgegroeid tot een belangrijk
voorbeeld van lokale ontwikkelingsstrategieën achter welke
lokale belanghebbenden de stuwende kracht zijn. In de
nieuwe financieringsperiode 2014 - 2020 heeft de Commissie
haar initiatieven op het gebied van lokale ontwikkeling
gereorganiseerd en bestaande instrumenten in één benadering
van door de gemeenschap geïnitieerde lokale ontwikkeling
(CLLD) geïntegreerd. Dit moet geïntegreerde benaderingen
stimuleren en versterken en aanvullende financiering vanuit
diverse Europese structurele en investeringsfondsen in meer
omvattende ontwikkelingsstrategieën mogelijk maken.

ONDERSTEUNDE ACTIVITEITEN:
De ESI-fondsen voor CLLD financieren de kosten voor de
voorbereidende steun die bestaan uit capaciteitsopbouw,
opleiding en netwerkvorming met het oog op de voorbereiding
van een door de gemeenschap geïnitieerde lokale ontwikkeling.
Voorbereidende steun is subsidieerbaar, ongeacht of de door de
lokale actiegroep opgezette CLLD-strategie wordt geselecteerd
voor financiering voor de uitvoering ervan.
Dit kan de volgende kosten omvatten:
33 opleidingsacties voor lokale belanghebbenden;
33 studies over het betrokken gebied;
33 kosten in verband met het ontwerp van de vanuit de
gemeenschap geleide strategie voor lokale ontwikkeling;
33 administratieve kosten en
33 steun voor kleine proefprojecten.
Na te zijn geselecteerd voor implementatie van de lokale
ontwikkelingsstrategie, financiert het ESI-fonds:
33 de uitvoering van concrete acties in het kader van de CLLDstrategie;
33 de voorbereiding en uitvoering van
samenwerkingsactiviteiten van de lokale actiegroep;
33 de lopende kosten in verband met het beheer van de
uitvoering van de vanuit de gemeenschap geleide lokale
ontwikkelingsstrategie;
33 dynamisering van de strategie voor vanuit de gemeenschap
geleide lokale ontwikkeling teneinde uitwisseling tussen
belanghebbenden te vereenvoudigen.

SPECIFIEKER OVER EEN CLLD:
33 een CLLD is een samenwerkingsmethode die is gericht op
specifieke subregionale territoria waarbij diverse partners op het
lokale niveau zijn betrokken.
een CLLD wordt geïnitieerd door lokale actiegroepen
die bestaan uit vertegenwoordigers vanuit publieke en

De toepassing van een CLLD in uw lidstaat moet op hoofdlijnen
staan samengevat in de partnerschapsovereenkomst
tussen de lidstaten en de Commissie. Dit is het strategische
hoofddocument voor het gebruik van ESI-fondsen en dient
een samenvatting van één paragraaf te geven van de regeling
van de territoriale ontwikkeling van specifieke subregionale
gebieden. Daarnaast bieden de financieringsprogramma’s,
waarin de implementatiestrategieën per ESI-fonds of op
basis van prioriteitsstelling staan vermeld, een overzicht
van de wijze waarop een CLLD wordt gebruikt voor de
implementatie van de investeringen. In het algemeen kan
een CLLD worden uitgevoerd in grensoverschrijdende
samenwerkingsprogramma’s, mits de lokale ontwikkelingsgroep
bestaat uit vertegenwoordigers van ten minste twee landen,
waarvan één een lidstaat is.
SUBSIDIEERBAARHEID:
LEADER is een verplicht onderdeel van de ELFPOprogramma’s; helaas is het gebruik van een CLLD niet verplicht,
maar optioneel voor de uitvoering en het gebruik van de overige
ESI-fondsen. De subsidieerbaarheid kan daarom per regio
verschillen en u dient in het operationeel programma van uw
regio na te gaan of dit het geval is, of door rechtstreeks contact
op te nemen met de beherende autoriteit.
MEER INFORMATIE:
Algemene informatie over CLLD op de website van het
Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling:
33 http://enrd.ec.europa.eu/themes/clld/nl/clld_nl.cfm
De LEADER Gateway biedt informatie voor lokale
ontwikkelingsinitiatieven in plattelandsgebieden:
33 http://enrd.ec.europa.eu/leader/nl/leader_nl.cfm
Het Europees Netwerk van visserijgebieden FARNET biedt
informatie over lokale visserijactiegroepen:
33 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/nl/taxonomy/
term/472
URBACT, een netwerk van Europese deskundigen op
het gebied van stadsontwikkeling biedt informatie over de
implementatie van CLLD’s in steden:
33 http://urbact.eu/en/news-and-events/view-one/urbactnews/?entryId=5131
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MEER INFORMATIE:
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iv) EUROPESE TERRITORIALE SAMENWERKING (ETS)

GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING:

De ETS maakt deel uit van het EFRO en heeft daarom als
algemene doelstelling de bevordering van economische,
maatschappelijke en territoriale samenhang. De meer
specifieke doelstellingen van de drie verschillende vormen van
territoriale samenwerking, die in het kader van ETS worden
gefinancierd, verschillen onderling:
33 grensoverschrijdende samenwerking
33 transnationale samenwerking
33 interregionale samenwerking
Duurzaam toerisme, cultuur en natuurerfgoed maken deel
uit van de activiteiten die worden geacht groei te stimuleren
die werkgelegenheid creëert in het kader van territoriale
strategieën.Dit is een resultaat van actief campagnevoeren
door de fractie van de Groenen/EVA. Ook hebben we
maatschappelijke insluiting ingebracht als doelstelling van
grensoverschrijdende samenwerking.

33 bevordering van duurzame en hoogwaardige
werkgelegenheid;
33 ondersteuning voor arbeidsmobiliteit, gezamenlijke
initiatieven voor lokale werkgelegenheid, informatie- en
adviesdiensten en gezamenlijke opleidingen;
33 bevordering van maatschappelijke insluiting, bestrijding van
armoede en alle vormen van discriminatie;
33 investeren in onderwijs, opleidingen en beroepsonderwijs,
versterking van institutionele capaciteit van overheden en
belanghebbenden en een efficiënte overheid.

Budget: 8,9 miljard euro (74% grensoverschrijdende
samenwerking, 20% transnationale samenwerking, 6%
interregionale samenwerking)

INTERREGIONALE SAMENWERKING TER VERSTERKING
VAN INSTITUTIONELE CAPACITEIT VAN OVERHEDEN EN
BELANGHEBBENDEN EN EEN EFFICIËNTE OVERHEID DOOR MIDDEL
VAN:
33 de verspreiding van goede praktijken en deskundigheid
met betrekking tot duurzame stadsontwikkeling, inclusief
verbindingen tussen stad en platteland;
33 bevordering van de uitwisseling van ervaringen teneinde
de doeltreffendheid van programma’s voor territoriale
samenwerking te verhogen;
33 versterking van het feitenmateriaal voor een hogere
doeltreffendheid van het cohesiebeleid en het bereiken van de
thematische doelstellingen.

ONDERSTEUNDE ACTIVITEITEN:
Net als andere financieringsactiviteiten in het kader van het
EFRO moeten ook ETS-programma’s voldoen aan de nieuwe
vereiste van thematische concentratie. Ten minste 80%
van de in het kader van het EFRO toegewezen financiering
per grensoverschrijdende samenwerking en transnationaal
programma van vier van de volgende thematische
doelstellingen: onderzoek en innovatie, ICT, concurrerend
vermogen van het MKB, CO2-arme economie, aanpassing
aan klimaatverandering en risicobeheer, milieubescherming
en efficiënt gebruik van hulpbronnen, werkgelegenheid,
maatschappelijke insluiting en antidiscriminatie, onderwijs en
opleiding, institutionele capaciteit van overheden.
33 Op het gebied van interregionale samenwerking
kunnen al deze thematische doelstellingen voor de
samenwerkingsstrategie worden geselecteerd. Hieronder
volgt een opsomming van aanvullende en meer specifieke
interventiegebieden voor de verschillende soorten territoriale
samenwerking:

33 Een Europese groepering voor territoriale samenwerking
(EGTS) is een samenwerkingsinstrument voor de oprichting van
een juridische persoon waarmee de overheid samen diensten
kan verlenen.

TRANSNATIONALE SAMENWERKING:
versterking van institutionele capaciteit van overheden
en belanghebbenden en een efficiënte overheid door
macroregionale en zeebekkenstrategieën te ontwikkelen en te
coördineren.

UITVOERING EN GEBRUIK:
ETS wordt geïmplementeerd op basis van
samenwerkingsprogramma’s, die worden opgesteld door de
deelnemende lidstaten. De deelnemers stellen één beherende
autoriteit aan die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het
programma en het publiceren van de oproepen.
33 Lidstaten kunnen er ook voor kiezen om een Europese
groepering voor territoriale samenwerking als beherende
autoriteit aan te stellen.

“Het beleid inzake Europese territoriale samenwerking is een
van de meest exemplarische vormen van beleid voor wat betreft
Europese integratie. Het Europees Parlement heeft dan ook in
overgrote meerderheid gestemd voor de versterking ervan en
om dit beleid tot prioriteit te verheffen. Het behoeft dus geen
betoog dat we zeer teleurgesteld waren ten aanzien van de
financiële besluiten waardoor lidstaten het uitsluitend als een
bijstellingsvariabele zijn gaan zien.” // François Alfonsi

Leden van een EGTS kunnen lidstaten, regionale of lokale
overheden, verenigingen of een publiek orgaan zijn. Ook al
is het een van de centrale functies van dergelijke entiteiten
om door de Europese Unie gefinancierde programma’s op
het gebied van territoriale samenwerking te beheren en te
implementeren, zijn deze entiteiten bevoegd om zowel acties
uit te voeren die door de Europese Unie worden uitgevoerd als
acties waarbij geen financiering van de Europese Unie aan te
pas komt.

MEER INFORMATIE:

De drie verschillende soorten ETS bestrijken verschillende
soorten territoria:
Grensoverschrijdende samenwerking bevordert geïntegreerde
regionale ontwikkeling tussen buurlanden en regio’s met
een zeegrens op NUTS*-niveau 2 in twee of meer lidstaten
of tussen aan elkaar grenzende grensregio’s in ten minste
één lidstaat en één derde land aan de buitengrenzen van de
Europese Unie, met daartussen een afstand van ten hoogste
150 km. Transnationale samenwerking heeft betrekking op
grotere transnationale territoria en omvat nationale, regionale
en lokale partners. Deze vorm van samenwerking geldt voor
NUTS* 3-regio’s en neemt, waar van toepassing, ook macro
regionale en zeebekken-strategieën in aanmerking.
33 Interregionale samenwerking bestrijkt het gehele territorium
van de Europese Unie.
Bij grensoverschrijdende en transnationale samenwerking
dienen begunstigden uit ten minste twee deelnemende landen
betrokken te zijn, waarvan ten minste één een lidstaat betreft.
Een activiteit kan worden geïmplementeerd in een enkel land,
mits de grensoverschrijdende of transnationale effecten en
voordelen worden vastgesteld. Bij activiteiten in het kader
van interregionale samenwerking dienen begunstigden uit ten
minste drie deelnemende landen betrokken te zijn, waarvan ten
minste twee lidstaten betreffen.
In het algemeen komt een breed scala aan actoren in
aanmerking voor financiering vanuit het ELFPO:
33 gemeentelijke instellingen en bestuursorganen
maatschappelijke, culturele en onderwijsinstellingen
33 NGO’s
33 ondernemingen, kleine- en middelgrote ondernemingen en
verenigingen
33 De criteria voor subsidies staan nader gespecificeerd in de
betreffende samenwerkingsprogramma’s en oproepen tot het
indienen van voorstellen, die door uw beherende autoriteit
worden gepubliceerd.

Officiële website van de ETS-programma’s:
33 http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/
index_en.cfm
Een lijst van beherende autoriteiten en ETS-programma’s in uw
land of regio:
33 http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/
authority_nl.cfm?pay=108&list=no
Het Comité van de Regio’s houdt een register bij van alle
bestaande EGTS-programma’s en biedt ondersteuning voor de
oprichting op het EGTS-platform:
33 https://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Platform/Pages/
welcome.aspx

* De Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS) is een statistische
standaard die door de Europese Unie is ontwikkeld om te verwijzen naar subdivisies van de
Europese lidstaten. Het NUTS-systeem bestaat uit een hiërarchie van drie NUTS-niveaus,
die meestal, maar niet altijd, overeenkomen met de bestuursstructuur van een lidstaat.
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b) WERKGELEGENHEIDS- EN SOCIAAL BELEID
De lidstaten van de Europese Unie staan momenteel voor
meerdere uitdagingen: hoge werkloosheid, een krimpend
werknemersaanbod, toenemende armoede en maatschappelijke
uitsluiting en een steeds meer gefragmenteerde arbeidsmarkt. De
crisis heeft de onderlinge afhankelijkheid en nauwe onderlinge
verbondenheid van de Europese economieën en hun nationale
stelsels voor sociale voorzieningen nog eens nadrukkelijk
aangetoond. Ook al blijft het de primaire verantwoordelijkheid van
de lidstaten en regio’s zelf om de sociaaleconomische uitdagingen
het hoofd te bieden, is het wel duidelijk geworden dat de
Europese Unie daarbij een substantiële bijdrage kan leveren door
middel van gecoördineerd beleid, het identificeren van gebieden
waar hervormingen noodzakelijk zijn, het ondersteunen van de
modernisering van socialezekerheidsstelsels en investeringen
in Europese samenlevingen. Voor de begrotingsperiode van
2014 - 2020 steunt het werkgelegenheids- en sociaal beleid
van de Europese Unie op vier pijlers, die tezamen het Europees
Initiatief voor Werkgelegenheid en maatschappelijke insluiting
2014 - 2020 vormen: het Europees Sociaal Fonds (zie hierboven,
hoofdstuk over Cohesiebeleid), het nieuwe programma voor
Werkgelegenheid en Sociale Innovatie (EaSI), het Fonds voor
Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) en het Europees
fonds voor aanpassing aan de globalisering (EGF).
i) EUROPEES PROGRAMMA VOOR WERKGELEGENHEID EN SOCIALE
INNOVATIE (EASI)
EaSI is een nieuw overkoepelend programma waarin de drie
bestaande EU-programma’s worden geïntegreerd en waarmee
ze worden verbreed: het Programma voor werkgelegenheid en
maatschappelijke solidariteit (PROGRESS), het Europees netwerk
van diensten voor de arbeidsvoorziening (EURES) en de faciliteit
voor microfinanciering en sociaal ondernemerschap (MF/SE). De
gedachte achter deze nieuwe opzet is om de beleidssamenhang
te vergroten en daarmee de impact van EU-programma’s op
hervormingen die lidstaten op nationaal, regionaal en lokaal niveau
doorvoeren op het gebied van werkgelegenheids- en sociaal
beleid. De primaire functie van investeringen die in het kader van
dit programma worden gedaan, is om innovatief werkgelegenheidsen sociaal beleid te ontwikkelen, te toetsen en op te schalen
teneinde duurzame groei en werkgelegenheid te bevorderen en
sociale ongelijkheid binnen Europese samenlevingen te verkleinen.

EaSI is bedoeld als instrument ter aanvulling van het ESF, waarvan
de financieringsactiviteiten zich concentreren op projecten met
een Europawijde dimensie in plaats van alleen maar op specifieke
regionale of nationale uitdagingen. Een nieuw element is de grote
rol die activiteiten met het oog op maatschappelijke innovatie in de
financieringsactiviteiten krijgen toebedeeld - per jaar wordt voor dit
doel 10-14 miljoen euro geïnvesteerd.
1) PROGRAMMA VOOR WERKGELEGENHEID EN MAATSCHAPPELIJKE
SOLIDARITEIT (PROGRESS)
De primaire doelstelling van PROGRESS is het bevorderen
van beleidshervorming door middel van ondersteuning voor
een breed spectrum aan activiteiten die zijn gericht op de
ontwikkeling, toetsing en implementatie van oplossingen voor
actuele sociaaleconomische uitdagingen in de lidstaten van de
Europese Unie. Het programma levert zo een bijdrage tot het
behalen van de doelstellingen die zijn geformuleerd in het kader
van Europa 2020 en van haar vlaggenschipinitiatieven op het
gebied van werkgelegenheids- en sociaal beleid. Initiatieven van
de fractie van de Groenen/EVA in het Europees Parlement hebben
ervoor gezorgd dat ook kleinschaliger projecten kunnen worden
gefinancierd vanuit PROGRESS en dat maatschappelijke inclusie
het allerbelangrijkste element van het programma blijft.

“Tijdens de onderhandelingen tussen het Europees Parlement
en de Raad hebben de Groenen ervoor kunnen zorgen
dat de aandacht van dit programma primair uitgaat naar
armoedebestrijding en maatschappelijke insluiting door middel
van sociale experimenten. Ook hebben we ervoor gezorgd dat
er bijzondere aandacht zou worden geschonken aan de situatie
van jongeren, in het bijzonder jongeren die zonder werk zitten,
geen opleiding volgen of niet in een werk-leertraject zitten.”
// Karima Delli

Budget: 561 miljoen euro
ONDERSTEUNDE ACTIVITEITEN:
Om sociaalbeleidsexperimenten en maatschappelijke insluiting
en armoedebestrijding te bevorderen, wordt er in het kader van
PROGRESS in 2014 - 2020 geïnvesteerd in de volgende soorten
activiteiten:
33 Analytische activiteiten (Verzamelen van feitenmateriaal; zorgen
voor een correcte en doeltreffende toepassing van de wetgeving
van de Europese Unie en de lidstaten)
33 Wederzijds leren, bewustwording en verspreiding
(beoordelingen door mededeskundigen op het gebied van beleid
inzake maatschappelijke bescherming en maatschappelijke
insluiting in diverse lidstaten van de Europese Unie; de uitwisseling
van goede praktijken en ervaringen; toetsen van openbare
diensten voor arbeidsvoorziening door die van verschillende
lidstaten met elkaar te vergelijken (benchmarking van Publieke
tewerkstellingsdiensten)
33 Ondersteuning voor belangrijke NGO’s en netwerken

UITVOERING EN GEBRUIK:
PROGRESS valt onder het beheer van het Directoraat-Generaal
voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken van de Europese
Commissie, dat de fondsen rechtstreeks aan de begunstigden
toewijst in de vorm van oproepen tot het indienen van voorstellen
en inschrijvingen.
De Commissie stelt driejaarlijkse werkprogramma’s vast
waarin in hoofdlijnen de geplande financieringsactiviteiten,
selectieprocedures, geografische dekking, doelgroep en een
indicatieve implementatietermijn worden beschreven.
Er wordt voor maximaal 80% aan cofinanciering verleend. Alle
financiële steun die nog nodig is maar deze bovengrens overstijgt,
wordt alleen verleend als er sprake is van gerechtvaardigde
buitengewone omstandigheden.

ONDERSTEUNDE ACTIVITEITEN:

De fondsen worden toegewezen aan actoren binnen de lidstaten
van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte (EER)
en de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA).

De volgende activiteiten worden gefinancierd in het kader van
het EURES-programma:
33 een meertalig digitaal platform en hulpmiddelen waarmee
gebruikers zelf hun eigen vacatures en sollicitaties kunnen
verwijderen;
33 het ontwikkelen van doelgerichte mobiliteitsregelingen, na
een oproep tot het indienen van voorstellen voor het vervullen
van vacatures waar tekortkomingen op de arbeidsmarkt zijn
vastgesteld en/of om ondersteuning te bieden aan werknemers
die tot mobiliteit geneigd zijn wanneer er een duidelijke
economische behoefte is vastgesteld;
33 het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten in verband
met grensoverschrijdende partnerschappen in het kader
van EURES, in het bijzonder dienstverlening op het gebied
van voorlichting, advisering, plaatsing en werving voor
grensoverschrijdende werknemers;
33 wederzijds leren van EURES-actoren en het
opleiden van EURES-adviseurs, inclusief adviseurs van
grensoverschrijdende partnerschappen;
33 voorlichting en communicatie ten behoeve van de
bewustwording van de voordelen van geografische en
beroepsmobiliteit in het algemeen en over de activiteiten en
diensten aangeboden door EURES.

POTENTIËLE BEGUNSTIGDEN VAN FINANCIERING ZIJN:
33 nationale, regionale en lokale overheden;
33 diensten voor arbeidsvoorziening;
33 nationale bureaus voor de statistiek;
33 specialistische organen waarin het Europees recht voorziet;
33 sociale partners;
33 NGO’s;
33 instellingen voor hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen;
33 deskundigen op het gebied van beoordeling en evaluatie van
effecten; media
MEER INFORMATIE:
Officiële website van PROGRESS:
33 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1082&langId=en
Informatie over inschrijvingen van de Europese Commissie op het
gebied van werkgelegenheid, sociale zaken en maatschappelijke
insluiting:
33 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=nl
(2) EUROPEES NETWERK VAN DIENSTEN VOOR
ARBEIDSVOORZIENING (EURES)
EURES is een Europees netwerk voor beroepsmobiliteit dat
werkenden en werkzoekenden in Europa informatie verschaft over
vacatures en over hoe men zijn voordeel kan doen met het vrije
verkeer van werknemers. Voor heel Europa is een netwerk van
meer dan 850 EURES-adviseurs beschikbaar, werkzoekenden
kunnen terecht op het EURES-portaal, waar 1,5 miljoen vacatures
staan gepubliceerd en ongeveer 150.000 werkzoekenden per
jaar ontvangen via EURES werkaanbiedingen. Drie thematische
onderdelen vormen de kern van de EURES-activiteiten:
33 transparantie van vacatures, sollicitaties en aanverwante
informatie voor sollicitanten en werkgevers
33 ontwikkeling van diensten voor het werven en aannemen van
werknemers
33 grensoverschrijdende partnerschappen.

“Met het nieuwe EaSI-programma hebben we Europese
financiering veilig weten te stellen voor grensoverschrijdende
partnerschappen in het kader van EURES! Er is een groeiend
aantal mobiele werknemers actief aan de verschillende
landsgrenzen voor wie een toegankelijke Europese arbeidsmarkt
een noodzaak is. Het is een taak van Europa om hen te informeren
over hun rechten en om hen van goed advies te voorzien te
midden van het woud aan verschillende sociale stelsels. De
Europese Unie heeft hier een ondersteunende taak in!”
// Elisabeth Schroedter

Publieke organen ontvangen in het kader van EURES financiering
voor hun deelname aan programma’s en de uitvoering van
bepaalde projecten. De fractie van de Groenen/EVA heeft zich er
sterk voor gemaakt dat EURES niet beperkt zou blijven tot enkel
een website voor werkzoekenden, maar dat grensoverschrijdende
partnerschappen, capaciteitsopbouw en de bevordering van de
toegankelijkheid van volwaardig werk als centrale elementen
behouden zouden blijven.
Budget: 165 miljoen euro

UITVOERING EN GEBRUIK:
De in het kader van EURES verrichte activiteiten vallen onder
het rechtstreekse beheer van de Commissie. De Commissie
stelt een werkprogramma vast voor een termijn van drie jaar
waarin de ondersteunde acties, de geografische dekking,
de doelgroep en de indicatieve implementatietermijn van de
financieringsactiviteiten staan geschetst. Om financiering aan
te vragen dienen organisaties die voor deze financiering in
aanmerking komen, te reageren op een aanbesteding of/en een
oproep tot het indienen van een voorstel. In het algemeen mag
de medefinanciering vanuit de Europese Unie na een oproep tot
het indienen van een voorstel niet meer bedragen dan 95% van
het totaal aan subsidie uitgaven.
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SUBSIDIEERBAARHEID:

UITVOERING EN GEBRUIK:

ONDERSTEUNDE ACTIVITEITEN:

Alle lidstaten, aangevuld met Noorwegen, IJsland, Liechtenstein
en Zwitserland, nemen deel aan het programma. Potentiële
begunstigden van financiering zijn:
33 nationale, regionale en lokale overheden;
33 diensten voor arbeidsvoorziening;
33 sociale-partnerorganisaties en andere geïnteresseerde
partijen.

Je eerste EURES-baan wordt mee ondersteund door nationale
diensten voor arbeidsvoorziening. De uitvoering van het
programma is in handen van de arbeidsvoorzieningsorganisatie in
uw land of regio die participeert in de EURES-programma’s.

33 verbeterde toegang tot, en de beschikbaarheid van,
microfinanciering;
33 voor kwetsbare personen die hun baan zijn kwijtgeraakt of
dreigen te verliezen, of moeite hebben om de arbeidsmarkt
(opnieuw) te betreden, of maatschappelijk buitengesloten
dreigen te raken, of maatschappelijk buitengesloten zijn, en die
in een ongunstige positie verkeren voor wat betreft toegang tot
de reguliere kredietmarkt en die hun eigen micro-onderneming
willen opstarten of uitbouwen;
33 micro-ondernemingen, zowel in de opstartfase als de
ontwikkelingsfase, met name micro-ondernemingen die
kwetsbare personen in dienst nemen;
33 opbouw van de institutionele capaciteit van verstrekkers van
microkrediet;
33 ondersteuning van de ontwikkeling van de
sociale investeringsmarkt en facilitering van
financiering voor maatschappelijke ondernemingen
door eigenvermogensinstrumenten, quasieigenvermogensinstrumenten en kredietinstrumenten en
subsidies tot 500.000 euro ter beschikking te stellen voor
maatschappelijke ondernemingen met een jaaromzet
van ten hoogste 30 miljoen euro of een jaarbalans van
hoogstens 30 miljoen euro en die zelf geen collectievebeleggingsmaatschappij zijn.

MEER INFORMATIE:
EURES - Het Europese portaal voor beroepsmobiliteit:
33 https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=nl
MEER INFORMATIE VOOR WERKZOEKENDEN:
33 https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=job&lang=nl&catId=52&parentId=0
MEER INFORMATIE VOOR ONLANGS AFGESTUDEERDEN:
33 https://ec.europa.eu/eures/main.
jsp?lang=nl&acro=job&catId=7576&parentId=52
3) JE EERSTE EURES-BAAN
Je eerste EURES-baan is een nieuwe regeling op het gebied
van beroepsmobiliteit die jongeren in de leeftijd van 18 - 30 jaar
informatie en begeleiding biedt op het gebied van stages en
leerwerkplaatsen binnen de Europese Unie en banen in sectoren
die te kampen hebben met een tekort aan personeel, zoals de
ICT-sector.
ONDERSTEUNDE ACTIVITEITEN:
Het programma biedt jongeren:
33 Ondersteuning bij het vinden van een passende baan en bij
plaatsing
33 Bijdragen in de kosten van een reis vanwege een
sollicitatiegesprek en/of van een verhuizing naar het buitenland
om aan een nieuwe baan te beginnen
33 Opleiding (talen, “soft skills”)
Het programma biedt werkgevers:
33 Ondersteuning bij het aanwerven van werknemers
33 Kleine- en Middelgrote ondernemingen (bedrijven met max.
250 werknemers) kunnen financiële steun aanvragen om een
deel van de opleidingskosten te dekken voor pas aangestelde
werknemers, alsook om hen te helpen zich thuis te doen voelen

SUBSIDIEERBAARHEID:
Alle lidstaten, aangevuld met Noorwegen, IJsland, Liechtenstein
en Zwitserland, nemen deel aan het programma.
BEGUNSTIGDEN:
33 Jonge werkzoekenden die: 18 - 30 jaar oud zijn, staatsburger
zijn van een EU-lidstaat, legaal woonachtig zijn in een lidstaat.
33 Werkgevers die: een legale bedrijfsvestiging in een EU-land
hebben, op zoek zijn naar werknemers met een specifiek profiel
die ze in hun vestigingsland niet kunnen vinden, die minimaal een
halfjaarcontract bieden inclusief salaris en arbeidsvoorwaarden die
conform het nationale arbeidsrecht zijn.
MEER INFORMATIE:
Officiële website van Je eerste EURES-baan:
33 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=nl
Contact:
33 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10329&langId=en
(4) VOORZIENING VOOR MICROFINANCIERING EN SOCIAAL
ONDERNEMERSCHAP (MF/SE)
MF/SE is een programma dat erop gericht is om mensen voor wie
het problematisch is om op de reguliere bancaire markt krediet te
krijgen om hun eigen micro-onderneming op te starten een betere
toegang tot microfinanciering te geven. Ten behoeve hiervan
ondersteunt MF/SE de oprichting van instellingen die microkrediet
verstrekken met capaciteitsopbouw en bevordert MF/SE de
ontwikkeling van een sociale investeringsmarkt.
Het oudere programma “Progress-microfinanciering” zal tot 2016
naast het nieuwe MF/SE-programma blijven bestaan. Met de
voorganger van MF/SE kunnen geselecteerde verstrekkers van
microkrediet in de Europese Unie hun uitleencapaciteit vergroten
door garanties en financiering te verstrekken.
Budget: 193 miljoen euro

UITVOERING EN GEBRUIK:
In het kader van ME/SE kan ondersteuning voor
microfinanciering en maatschappelijke ondernemingen,
waaronder opbouw van institutionele capaciteiten, door middel
van financiële instrumenten en subsidies worden geboden.
Het programma verstrekt geen rechtstreekse microleningen
aan personen, maar stelt verstrekkers van microkrediet binnen
de Europese Unie in staat om de toegang tot microkrediet te
verbeteren. De Commissie stelt driejaarlijkse werkprogramma’s
vast waarin in hoofdlijnen de geplande financieringsactiviteiten,
selectieprocedures, geografische dekking, doelgroep en een
indicatieve implementatietermijn worden beschreven.
SUBSIDIEERBAARHEID:
Deelname in het kader van MF/SE is mogelijk voor
overheidsinstanties en private instellingen:

33 die nationaal, regionaal of lokaal zijn gevestigd in de lidstaten
van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte (EER),
de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en bepaalde kandidaatlidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten op basis van bilaterale
overeenkomsten betreffende hun deelname aan EU-programma’s.
33 en die in deze landen microfinanciering verstrekken voor
personen en micro-ondernemingen; en of financiering voor
maatschappelijke ondernemingen.
MEER INFORMATIE:
Officiële website van MF/SE:
33 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1084&langId=en
Een actuele lijst van microkredietverstrekkers vindt u op:
33 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=983&langId=nl
ii) FONDS VOOR EUROPESE HULP AAN DE MEEST BEHOEFTIGEN (FEAD)
Dit fonds is bedoeld om de maatschappelijke samenhang te
versterken door armoede te helpen bestrijden met als uiteindelijke
doel de volledige uitbanning van de grootste armoede met de
ergste impact op het gebied van maatschappelijke uitsluiting, zoals
dakloosheid, kinderarmoede en voedselgebrek. Het fonds is echter
niet bedoeld als plaatsvervanger voor overheidsbeleid van de
lidstaten om armoede en maatschappelijke uitsluiting te bestrijden.
In het kader van dit programma worden voedsel, kleding en
andere primaire levensbehoeften verstrekt aan materieel
behoeftigen. Ondersteuning vindt plaats door middel van bijdragen
aan ondersteuningsregelingen van lidstaten voor de meest
behoeftigen. Het fonds is ook bedoeld om andere maatregelen te
stimuleren die tot doel hebben om maatschappelijke insluiting van
de meest behoeftigen te bevorderen. Hierbij valt te denken aan
maatschappelijke dienstverlening, zoals regelingen om fatsoenlijke
huisvesting te vinden, programma’s voor maatschappelijke
integratie of hulp bij budgetbeheer. Terwijl er in de Europese
Unie aan de ene kant mensen zijn die te kampen hebben met
ernstig voedselgebrek, wordt er aan de andere kant enorm veel
voedsel verspild. De fractie van de Groenen/EVA heeft er in
belangrijke mate aan bijgedragen dat dit programma zich ook tot
doel stelt om voedselverspilling terug te dringen en te voorkomen.
De kosten van het inzamelen, vervoeren, opslaan en uitdelen
van voedseldonaties en rechtstreeks daaraan gerelateerde
bewustwordingscampagnes van partnerorganisaties komen
nu in aanmerking voor ondersteuning in het kader van FEAD.

Met deze oplossing worden voedselbanken in staat gesteld om
minder afhankelijk te worden van Europese steun. Tevens worden
hiermee gunstige milieuvoordelen behaald.
Budget:3,5 miljard euro
ONDERSTEUNDE ACTIVITEITEN:
33 Financiering van steunmaatregelingen van lidstaten voor de
periode 2014 - 2020 en verstrekking van voedsel en kleding aan
de meest behoeftigen en andere primaire levensbehoeften (zoals
schoeisel, zeep en shampoo) aan materieel behoeftigen.
33 Ondersteuning van activiteiten die verband houden met
het bijeenbrengen, vervoeren, opslaan en uitdelen van
voedseldonaties met als doel een groter en meer divers
voedselaanbod voor de meest behoeftigen en het terugdringen en
voorkomen van voedselverspilling
33 Activiteiten die zijn gericht op de maatschappelijke integratie
van de meest behoeftigen
33 Ondersteuning voor begunstigden om efficiënter gebruik te
maken van lokale voedselproductieketens
33 Ten aanzien van niet-gouvernementele partnerorganisaties
dient te worden opgemerkt dat de volgende door
partnerorganisaties gemaakte en betaalde kosten en activiteiten in
aanmerking komen voor subsidie in het kader van FEAD:
33 De kosten van het inzamelen, vervoeren, opslaan en uitdelen
van voedseldonaties en rechtstreeks daaraan gerelateerde
bewustwordingscampagnes,
33 de kosten van vergezellende maatregelen voor de verstrekking
van voedsel en/of elementaire materiële bijstand, rechtstreeks of
op basis van samenwerkingsovereenkomsten.
UITVOERING EN GEBRUIK:
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van FEAD ligt bij
de lidstaten of regionale overheden. Het geld wordt op basis
van operationele programma’s in projectsubsidies toegewezen
aan partnerorganisaties die hiervoor in aanmerking komen.
De uitvoering en gebruikmaking van het fonds gebeurt in
nauwe samenwerking met organisaties die praktijkervaring
hebben met hulpverlening aan de meest behoeftigen. Dit zal de
doeltreffendheid van het fonds vergroten en het fonds beter doen
aansluiten op de noden van de meest behoeftigen.

“We hebben geprobeerd om te zorgen dat het Fonds voor
Europese hulp aan de meest behoeftigen de nood lenigt daar
waar zij het hoogst is. We hebben niet alleen financiering
beschikbaar weten te stellen zodat mensen rechtstreeks
hun voedsel kunnen kopen, maar ook financiering voor
voorzieningen die voedselbanken kunnen gebruiken
voor het bijeenbrengen en uitdelen van aanvullende
voedseldonaties. Het fonds kan ook worden gebruikt voor
bewustwordingscampagnes om potentiële voedseldonateurs
te bereiken. Hiermee wordt bijgedragen aan een meer divers
voedselaanbod voor de meest behoeftigen terwijl op hetzelfde
moment voedselverspilling wordt tegengegaan.”
// Marije Cornelissen
SUBSIDIEERBAARHEID:
Actoren die een beroep kunnen doen op ondersteuning in het
kader van FEAD:
33 Publieke organen
33 NGO’s en liefdadigheidsinstellingen
33 Welzijnsorganisaties
MEER INFORMATIE:
Kennisgeving van de Europese Commissie:
33 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pt&-catId=89&ne
wsId=1704&furtherNews=yes
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UITVOERING EN GEBRUIK:
Het EGF is een instrument voor eenmalige ondersteuning
van werknemers in de Europese Unie die werkloos zijn
geworden als gevolg van de sluiting van grote ondernemingen
of de sluiting van de lokale productie als gevolg van de
mondialisering. Elk jaar wordt er maximaal 500 miljoen euro
uitgetrokken om in dergelijke gevallen hulp te bieden in de
vorm van loopbaanadvies, hulp bij het zoeken naar werk en
opleiding.
De fractie van de Groenen/EVA in het Europees Parlement
heeft ervoor gezorgd dat in het EGF werd opgenomen dat
ondersteunde maatregelen in overeenstemming dienen te zijn
met een verschuiving naar een duurzame economie waarin
zuinig met hulpbronnen wordt omgesprongen. Verder zullen
dankzij ons initiatief zelfstandigen en uitzendkrachten ook
gebruik kunnen maken van activiteiten die vanuit het EGF
worden ondersteund.
Budget: 500 miljoen euro per jaar
ONDERSTEUNDE ACTIVITEITEN:
Het EGF financiert:
33 hulp bij het zoeken naar werk
33 loopbaanadvies
33 scholing en omscholing op maat
33 mentorschap
33 bevorderen van ondernemerschap.
33 toelagen voor deelname aan activiteiten in het kader van
permanente educatie en opleiding.
Het EGF is geen vervanging voor maatregelen op het
gebied van sociale zekerheid, zoals pensioenen of
werkloosheidsuitkeringen. Deze blijven de verantwoordelijkheid
van de lidstaat.

Aanvragen waarvoor ondersteuning vanuit het EGF wordt
gevraagd, moeten door de lidstaten bij de Europese
Commissie worden ingediend. Het initiatief voor zo’n aanvraag
kan echter bij belanghebbenden in de regio vandaan komen,
d.w.z. de getroffen gemeente of regio, de betrokken sociale
partners of de betrokken werknemers.
SUBSIDIEERBAARHEID:
Individuele werknemers kunnen deelnemen aan
ondersteuningsregelingen die door de nationale overheden zijn
opgezet en door het EGF worden ondersteund. De lidstaten
kunnen de dienstverlening die in het kader van het EGF wordt
gefinancierd uitbesteden aan gespecialiseerde organen, zoals
opleidingsinstellingen.
MEER INFORMATIE:
Een lijst van contactpersonen per lidstaat vindt u op:
33 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=581&langId=nl
De Commissie wil het indienen van ontvankelijke aanvragen
aanmoedigen en is daarombereid om ondersteuning en
andere begeleiding te bieden voordat de formele aanvraag
wordt ingediend. U kunt rechtstreeks contact met de Europese
Commissie opnemen via:
33 EMPL-EGF-Info@ec.europa.eu

“De bestrijding van werkloosheid heeft voor de Groenen de
allerhoogste prioriteit. Terwijl het economische beleid van
de Europese Unie fundamenteler moet worden gewijzigd
om meer perspectief op banen te bieden, kan het EGF
werknemers met op maat gemaakte ondersteuning helpen
een nieuwe baan te vinden wanneer ze het slachtoffer zijn
van massaontslagen. De Groenen willen werknemers die
hun baan zijn kwijtgeraakt nieuwe kansen bieden in sectoren
met toekomst, in plaats van in sectoren die niet duurzaam
zijn en opnieuw tot verlies van werkgelegenheid leiden. Het
EGF zal, mits goed ingezet, werknemers de vaardigheden
en ondersteuning bieden die nodig zijn voor een sociaal
rechtvaardige, ecologische transformatie.”
// Marije Cornelissen
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c) CULTUUR, ONDERWIJS, JONGEREN

i) CREATIEF EUROPA
Creatief Europa is het nieuwe overkoepelende programma
van de Europese Unie voor de financiering van activiteiten
op het gebied van cultuur en media. Het is het vervolg op de
programma’s MEDIA 2007 - 2013 en Cultuur 2007 - 2013, die
beide als deelprogrammadeelprogramma’s blijven voortbestaan
en waaraan een sector overstijgend element is toegevoegd.
De drijfveer achter de meer geïntegreerde opzet van de
programmering is naar verluidt een effectievere ondersteuning
voor begunstigden in de culturele en creatieve sector, waardoor
hun internationale dimensie wordt vergroot en daarmee ook hun
concurrentiepositie. De Commissie heeft in haar voorstel voor
het nieuwe programma de facto gekozen voor een meer op de
markt en economische groei georiënteerde benadering, waardoor
juist grotere actoren er meer van zouden profiteren. Tijdens de
onderhandelingen heeft het Europees Parlement, met de fractie
van de Groenen/EVA als een van de drijvende krachten, met
succes campagne gevoerd voor een bredere toegang tot de
elementen van het programma, de bescherming van de belangen
van kleinschaligere projecten en een actievere bevordering van
culturele en taalkundige diversiteit als een groot Europees goed
in plaats van als obstakel in de vorm van een “gefragmenteerde
markt”.
Budget: 1,462 miljoen euro (56 % deeldeelprogramma MEDIA, 31
% deelprogramma Cultuur, 13 % Sector overstijgend element)
ONDERSTEUNDE ACTIVITEITEN:
Als algemeen principe geldt dat de financierende activiteiten
van het programma Creatief Europa gericht zijn op het tot stand
brengen van Europese toegevoegde waarde.
Hieronder wordt verstaan dat er wordt voldaan aan een of meer
van de volgende criteria:
33 transnationaal karakter
33 bevorderen van transnationale samenwerking
33 schaalvoordelen en kritische massa die de Europese Unie
bevordert, waardoor er een hefboomeffect voor aanvullende
fondsen wordt gecreëerd;
33 zorgen voor een gelijk speelveld in de Europese culturele en
creatieve sector
De afzonderlijke steunmaatregelen worden per deelprogramma
nader omschreven.

“We staan voor moeilijke tijden en grote uitdagingen. De
Europese Unie benadert deze van verschillende kanten, met
verschillende strategieën. Het nieuwe programma Creatief
Europa maakt deel uit van die strategie. Wat we nodig
hebben is een diverse cultuur met een sterk vermogen tot
maatschappelijke integratie die hen die werkzaam zijn in de
culturele sector en het maatschappelijk middenveld versterkt
om zodoende de toekomst van de Europese Unie gestalte te
geven.” // Helga Trüpel
PROGRAMMA MEDIA
Het deelprogramma MEDIA biedt ondersteuning voor:
33 het ontwikkelen van omvattende maatregelen op het gebied
van opleiding
33 het ontwikkelen (schrijffase) van Europese audiovisuele
producties, met name op het gebied van film en tv, en
interactieve producten zoals videospelletjes en multimedia
met een verhoogd potentieel voor grensoverschrijdende
verspreiding;
33 activiteiten ter ondersteuning van Europese audiovisuele
productiebedrijven door middel van distributieondersteuning;
33 activiteiten ter ondersteuning van Europese en internationale
partners bij coproducties om bij elkaar te komen en/of
om indirecte ondersteuning te bieden voor audiovisuele
coproducties door middel van internationale coproductiefondsen
33 faciliteren van toegang tot professionele audiovisuele
handelsevenementen en markten en het gebruik van zakelijke
instrumenten online binnen en buiten de Europese Unie;

33 systemen opzetten ter ondersteuning van de distributie
van niet-nationale Europese films evenals internationale
verkoopactiviteiten;
33 faciliteren van het plaatsen van Europese films op de
wereldmarkt en van internationale films in de Europese Unie op
alle distributieplatforms
33 een Europees netwerk van bioscoopexploitanten die een
belangrijk deel van niet-nationale Europese films vertonen;
33 initiatieven die een verscheidenheid aan audiovisuele
producties presenteren en promoten;
33 activiteiten ter bevordering van filmgeletterdheid en ter
vergroting van de kennis van en belangstelling voor Europese
audiovisuele producties onder het publiek;
33 innovatieve acties voor het uitproberen van nieuwe
bedrijfsmodellen en instrumenten op gebieden waarvan het
waarschijnlijk is dat die worden beïnvloed door de introductie en
het gebruik van digitale technologieën.
PROGRAMMA CULTUUR
Het deelprogramma Cultuur biedt ondersteuning voor:
33 transnationale samenwerkingsprojecten die organisaties
uit de culturele en creatieve sector vanuit verschillende
landen bij elkaar brengen ten behoeve van sectorale of sector
overschrijdende activiteiten;
33 activiteiten van Europese netwerken van culturele en
creatieve organisaties uit verschillende landen;
33 activiteiten van organisaties (“platforms”) met een Europese
roeping die de ontwikkeling van opkomend talent bevorderen en
de transnationale mobiliteit bevorderen van creatieve actoren
en het in de omloop brengen van producties, met als doel om
een brede invloed uit te oefenen op de culturele en creatieve
sector en om blijvende effecten te realiseren;
33 literaire vertalingen en de verdere bevordering ervan;
33 speciale acties om de rijkdom en diversiteit van Europese
culturen zichtbaarder te maken en om interculturele dialoog
en wederzijds begrip te stimuleren, inclusief Europese
cultuurprijzen, de actie Europese cultuurhoofdsteden en de
actie Europees Erfgoed-label.
Deze maatregelen zijn bedoeld om in het bijzonder non-profit
projecten te ondersteunen.

© Lightwaves by Creatmosphere / Photo by James Newton
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SECTOROVERSCHRIJDEND ELEMENT

UITVOERING EN GEBRUIK:

ii) ERASMUS+ (ONDERWIJS, OPLEIDING, JONGEREN, SPORT)

Dit element van Creatief Europa bestaat uit twee
deelelementen:
3 de Garantiefaciliteit en de Financiering van transnationale
beleidssamenwerking.
Het doel van de Garantiefaciliteit voor de culturele en creatieve
sector is:
33 het faciliteren van toegang tot financiering voor KMO’s en
micro-organisaties en kleine en middelgrote organisaties in de
culturele en creatieve sector;
33 verbetering van de capaciteit van deelnemende financiële
tussenschakels om de risico’s die verbonden zijn aan KMO’s
en micro-organisaties en kleine en middelgrote organisaties in
de culturele en creatieve sector en hun projecten in te schatten,
onder meer door middel van maatregelen op het gebied van
technische ondersteuning, kennisopbouw en netwerken.
De transnationale beleidssamenwerking is gericht op
ondersteuning van:
33 transnationale uitwisseling van ervaringen en knowhow met
betrekking tot nieuwe bedrijfs- en bestuursmodellen, activiteiten
in verband met het leren van vakgenoten en netwerken
opbouwen tussen organisaties in de culturele en creatieve
sector en beleidsmakers die werkzaam zijn op het gebied
van de ontwikkeling van deze sectoren, waarbij zo nodig ook
digitaal netwerken wordt gestimuleerd;
33 de verzameling van marktgegevens, onderzoeken, analyse
van de arbeidsmarkt en vraag naar vaardigheden, een analyse
van Europees en nationaal cultureel beleid en steun voor
statistisch onderzoek op basis van instrumenten en criteria die
voor de betreffende sector specifiek zijn, en beoordelingen,
waaronder meting van alle aspecten van het effect van het
Programma;
33 betaling van de bijdrage voor het lidmaatschap van de Unie
van het Waarnemingscentrum om gegevensverzameling en
-analyse in de audiovisuele sector te bevorderen
33 het toetsen van nieuwe en sector overschrijdende zakelijke
benaderingen voor financiering, distributie en het in omloop
brengen van producties;
33 conferenties, en dialoog over beleid, onder meer op het
gebied van culturele en mediageletterdheid, waarbij zo nodig
ook digitaal netwerken wordt gestimuleerd;
33 de Creative Europe Desks waarnaar in artikel 16 wordt
verwezen en de uitvoering van de taken van die desks.

Het Programma valt onder rechtstreeks beheer van de
Europese Commissie. Er wordt een jaarlijks werkplan
gepubliceerd waarin voor alle drie elementen van het
programma een overzicht van de financieringsactiviteiten voor
het jaar wordt gegeven. Het geeft specifieke informatie over
het toe te wijzen bedrag, de te financieren maatregelen en de
indicatieve implementatietermijn.

Erasmus+ is het voornaamste financieringsinstrument waarover
de Commissie beschikt op het gebied van onderwijs, opleiding,
jongeren en sport voor de periode 2014 - 2020.
Het is de opvolger van 7 bestaande EU-programma’s en
het integrale karakter van Erasmus+ is bedoeld om het voor
organisaties en individuele personen gemakkelijker te maken
om deel te nemen.
Erasmus+ omvat een breed scala aan acties op het gebied van:
33 onderwijs en opleiding vanuit het perspectief van
permanente educatie, inclusief schoolonderwijs (Comenius),
hoger onderwijs (Erasmus), internationaal hoger onderwijs
(Erasmus Mundus), beroepsonderwijs en beroepsopleidingen
(Leonardo da Vinci) en onderwijs voor volwassenen
(Grundtvig);
33 jongeren (Jeugd in Actie), met name in de context van nietformele en informele scholing; en
33 sport.
Een nieuw instrument op het gebied van onderwijs en opleiding
is de garantiefaciliteit voor studieleningen. Dit instrument
is bedoeld om master-studenten de mogelijkheid te bieden
om deel te nemen aan een masterprogramma in een ander
land, dat ook deelneemt aan het Programma, door een lening
beschikbaar te stellen ter dekking van een deel van de kosten.
De fractie van de Groenen/EVA in het Europees Parlement
was actief betrokken bij het debat over het opzetten van dit
instrument teneinde de mobiliteit binnen de Europese Unie te
bevorderen en studenten op hetzelfde moment de waarborg te
bieden om afbetaling van de ontstane studieschuld hanteerbaar
te maken.

SUBSIDIEERBAARHEID:
In het algemeen komen de volgende soorten actoren in
aanmerking voor financiering:
33 NGO’s
33 Culturele organisaties
33 Bedrijven
33 Verenigingen
Individuele personen komen niet in aanmerking voor directe
financiering vanuit Creatief Europa.
Voor de Garantiefaciliteit (die pas in 2016 van start zal gaan),
wordt een overzicht van de subsidies- en selectiecriteria voor
financiële tussenschakels evenals de subsidieerbaarheid
van capaciteit opbouwende aanbieders gegeven in het
jaarlijks werkprogramma. Meer specificaties ten aanzien
van de subsidieerbaarheid van actoren staan vermeld in de
betreffende oproepen tot het indienen van voorstellen en in de
inschrijvingen.
MEER INFORMATIE:
Officiële website van Creatief Europa:
33 http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm
Een lijst van alle Creative Europe Desks in de EU-lidstaten:
33 http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/creative-europedesks_en.htm
Alle oproepen tot het indienen van voorstellen in het kader van
Creatief Europa vindt u op:
33 http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/index_
en.htm

Budget: 14,7 miljard euro (77,5 % onderwijs en opleiding, 10
% jongeren, 3,5 % Garantiefaciliteit Studielening, 1,9 % Jean
Monnet, 1,8 % sport, overige voor administratie en uitvoering)

Op het gebied van onderwijs en opleiding dienen met het
programma de volgende doelstellingen te worden nagestreefd
door middel van de volgende acties:
33 de mobiliteit van studenten in alle cycli van het hoger
onderwijs en van studenten, stagiairs en leerlingen in het
beroepsonderwijs en beroepsopleidingen; de mobiliteit
van personeel, binnen de landen die aan het Programma
deelnemen
33 strategische partnerschappen tussen organisaties en/
of instellingen die betrokken zijn bij onderwijs en opleiding;
partnerschappen tussen de wereld van de arbeid en instellingen
voor onderwijs en opleiding
33 de uitvoering van de beleidsagenda van de Europese
Unie betreffende onderwijs en opleiding; de uitvoering
van het Programma in landen waar de EU-instrumenten
voor transparantie en erkenning van toepassing zijn; de
beleidsdialoog met relevante Europese belanghebbenden
33 bevordering van onderwijs en onderzoek over Europese
integratie (activiteiten in het kader van Jean Monnet)
Het element Jongeren bevordert de volgende activiteiten:
33 mobiliteit van jongeren in niet-formele en informele
leeractiviteiten tussen de landen die aan het Programma
meedoen en van personen die actief zijn op het gebied van
jongerenwerk en jongerenorganisaties en jongerenleiders
33 strategische partnerschappen die gericht zijn op het
ontwikkelen en implementeren van gezamenlijke initiatieven,
waaronder jongereninitiatieven en burgerschapsprojecten
33 platforms op het gebied van IT-ondersteuning die de
mogelijkheid bieden om van vakgenoten te leren, op kennis
gebaseerd jongerenwerk, virtuele mobiliteit en het uitwisselen
van goede praktijkvoorbeelden.
33 de uitvoering van de beleidsagenda van de Europese
Unie betreffende jongeren door middel van de open
coördinatiemethode en de implementatie van EU-instrumenten
voor transparantie en erkenning
33 ondersteuning voor Europawijde netwerken en Europese
jongeren-NGO’s;
33 beleidsdialoog met relevante Europese belanghebbenden
en gestructureerde dialoog met jongeren;

SUBSIDIEERBAARHEID:
33 het Europees Jeugdforum, informatiecentrum voor de
ontwikkeling van jongerenwerk en het netwerk Eurodesk.
Activiteiten op het gebied van sport, die het volgende omvatten:
33 * bevorderen van vrijwillige activiteiten op sportgebied,
samen met maatschappelijke insluiting, gelijke kansen en
bewustwording van het belang van gezondheid bevorderende
lichamelijke activiteit
33 bevorderen en ondersteunen van goed bestuur in de sport
en dubbele carrières onder atleten;
De Garantiefaciliteit Studielening biedt gedeeltelijke
risicogaranties voor financiële tussenschakels om de
beschikbaarheid van studieleningen tegen zo gunstig mogelijke
voorwaarden te waarborgen.
UITVOERING EN GEBRUIK:
Alle programma’s in het kader van Erasmus+ vallen
onder het beheer van de Europese Commissie, die de
prioriteiten en doelen vaststelt en de resultaten beoordeelt.
De gecentraliseerde acties in het kader van Erasmus+
worden uitgevoerd door het Uitvoerend Agentschap
onderwijs, audiovisuele media en cultuur. Dit agentschap
is verantwoordelijk voor de publicatie van de oproepen
tot het indienen van voorstellen en het analyseren van
de subsidieaanvragen. Echter, vanwege de specifieke
bevoegdheden van lidstaten op het gebied van onderwijs
worden de meeste programma’s in het kader van Erasmus+
door nationale agentschappen uitgevoerd, die dichter
bij de begunstigden staan en de programma’s beter
kunnen aanpassen aan de nationale context. Elk van de
deelnemende landen heeft één agentschap aangewezen.
Dat agentschap treedt op als schakel tussen de Commissie
en de organisaties die aan het programma deelnemen.
De Garantiefaciliteit Studielening wordt beheerd door het
Europees Investeringsfonds en wordt uitgevoerd door financiële
tussenschakels, zoals banken, nationale en/of regionale
instellingen die studieleningen verstrekken, of andere erkende
financiële instellingen. Het doel is om in elk land dat aan
het programma deelneemt een financiële tussenschakel te
selecteren. Meer informatie over het functioneren van deze
faciliteit vindt u in bijlage II van de Erasmus+-verordening.

Alle lidstaten van de Europese Unie en partnerlanden die
staan vermeld in artikel 24 van de Erasmus+-verordening
kunnen deelnemen aan het Erasmus+-programma. Er zijn twee
soorten actoren die gebruik kunnen maken van de Erasmus+programma’s:
33 elke private of publieke instantie die werkzaam is op
het gebied van onderwijs, opleiding, jongeren en sport
(inclusief jongerengroepen die actief zijn op het gebied van
jongerenwerk, maar niet noodzakelijkerwijs in de context van
jongerenorganisaties, ook wel informele jongerengroepen
genoemd)
33 deelnemers, d.w.z. individuele personen die deelnemen aan
het programma.
Dit kunnen studenten, stagiairs, leerlingen, volgers van
onderwijs voor volwassenen, jongeren, vrijwilligers,
hoogleraren, docenten, opleiders, jongerenwerkers enz.
zijn (werkzoekenden kunnen geen gebruik maken van dit
programma, maar wel van het ESF). Voor zowel deelnemers
als deelnemende organisaties geldt dat de voorwaarden voor
deelname afhankelijk zijn van het land waar ze gevestigd zijn.
MEER INFORMATIE:
Europese Commissie - Directoraat-Generaal Onderwijs en
Cultuur (DG EAC)
33 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_nl.htm
Europese Commissie - Uitvoerend Agentschap onderwijs,
audiovisuele media en cultuur (EACEA)
33 http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
Een lijst van alle nationale agentschappen
33 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/nationalagencies_nl.htm
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iii) EUROPA VOOR DE BURGERS
Het programma Europa voor de burgers heeft twee centrale
doelstellingen: (1) Europese herdenking door middel van het
stimuleren van debat, nadenken over en netwerken creëren
in verband met de geschiedenis, identiteit en doelen van
de Europese Unie; en (2) Democratische betrokkenheid
en burgerparticipatie door middel van het bevorderen van
een beter begrip van Europese beleidsvorming en de
verdere ontwikkeling van mogelijkheden om op het niveau
van de Europese Unie deel te nemen. Naast deze centrale
doelstellingen ondersteunt dit programma horizontale
activiteiten voor het analyseren, verspreiden en gebruik van
projectresultaten.
De fractie van de Groenen/EVA heeft actief campagne gevoerd
voor een verlenging van het programma Europa voor de
burgers. Wij zijn van mening dat dit programma een belangrijke
rol speelt voor een democratischer en meer participatieve Unie.
Dat er in de huidige termijn wordt bezuinigd op het budget en
de reikwijdte van de acties achten wij een gemiste kans. Wat
ons betreft, is het beschikbare budget te mager gezien het
enorme potentieel dat deze vorm van ondersteuning door de
Commissie te bieden heeft.
Budget: 186 miljoen euro
ONDERSTEUNDE ACTIVITEITEN:
1. Actiesubsidies bieden financiering voor acties van beperkte
duur, waarin specifieke voorgestelde activiteiten worden
uitgevoerd. Alle acties die in het kader van dit programma
worden gefinancierd, dienen een Europese dimensie te hebben
en op transnationale basis te worden geïmplementeerd.
Het element Europese herdenking ondersteunt activiteiten
die in het teken staan van het reflecteren over de Europese
culturele diversiteit en over gemeenschappelijke waarden. In
het kader van dit programma worden projecten gefinancierd
die zich bezighouden met de oorzaken van totalitaire regimes
uit de moderne Europese geschiedenis (met name, maar niet
uitsluitend, het nazisme, dat heeft geleid tot de holocaust,
het fascisme, het stalinisme en totalitaire communistische
regimes) en om de slachtoffers van deze misdadige systemen
te herdenken. Verder kan in het kader van projecten aandacht
worden geschonken aan andere belangrijke momenten en

referentiepunten in de recente Europese geschiedenis. De
voorkeur gaat uit naar concepten waarin de bevordering van
tolerantie, interculturele dialoog en verzoening op basis van
wederzijds begrip centraal staat.
In het kader van democratische betrokkenheid en
burgerparticipatie worden de volgende soorten acties financieel
ondersteund:
Stedenbandprojecten die burgers bij elkaar brengen
33 Stedennetwerken die over een langere periode
samenwerken rond een gemeenschappelijk thema
33 Projecten voor het maatschappelijk middenveld die burgers
bijeenbrengen rondom activiteiten die een direct verband
hebben met EU-beleid en de mogelijkheid bieden tot deelname
aan het beleidsvormingsproces binnen de Europese Unie
2. Operationele subsidies bieden financiële ondersteuning voor
de reguliere activiteiten van een organisatie.
33 Onder de titel ‘Europese herdenking’ kunnen organisaties
die nadenken over de oorzaken van totalitaire regimes in
de moderne Europese geschiedenis en andere bepalende
momenten en referentiepunten in de recente Europese
geschiedenis, in aanmerking komen voor subsidiëring van hun
activiteiten.
33 Onder de titel democratische betrokkenheid en
burgerparticipatie kunnen organisaties die werkzaam zijn op het
gebied van burgerparticipatie in het democratische leven van de
Europese Unie, van lokale democratie tot het aanmoedigen van
burgers om volledig deel te nemen in Europese beleidsvorming
in aanmerking komen voor operationele subsidies.
UITVOERING EN GEBRUIK:
Het programma en de meerderheid van de acties vallen onder
het centrale beheer van het Uitvoerend Agentschap onderwijs,
audiovisuele media en cultuur van de Commissie.
De fondsen van het programma Europa voor de burgers worden
toegewezen via subsidie- en aanbestedingscontracten.
De Commissie publiceert jaarlijkse werkprogramma’s,
die meer informatie bieden over de doelstellingen, de
implementatiewijze, het bedrag van het financieringsplan,
het medefinancieringspercentage, een beschrijving van de
ondersteunde acties en een indicatieve implementatietermijn.

“Het programma is van bijzonder grote waarde aangezien
burgers hierdoor in staat worden gesteld om over de grenzen
heen betrokken te zijn en een actieve rol te spelen bij de
opbouw van een geïntegreerd Europa. Het programma
bevordert tolerantie en interculturele dialoog en een waarachtig
Europees burgerschap.” // Helga Trüpel

SUBSIDIEERBAARHEID:
Alle actoren op het gebied van Europees burgerschap
en Europese integratie kunnen gebruikmaken van de
financieringsmogelijkheden in het kader van dit programma,
met name:
33 leden van lokaal en regionaal bestuur
33 organisaties uit het maatschappelijk middenveld die zich
bezighouden met cultuur, jongeren en onderwijs
33 onderzoeksinstellingen
MEER INFORMATIE:
Officiële website van het programma:
33 http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
Punt voor Europa voor de burgers in elke lidstaat:
33 http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizensprogramme/the-europe-for-citizens-programme-in-the-memberstates/index_en.htm
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IV) ERASMUS VOOR JONGE ONDERNEMERS

UITVOERING EN GEBRUIK:

MEER INFORMATIE:

De Europese Unie gaat in de periode 2014 - 2020 van start
met een nieuw financieringsinstrument voor het concurrerend
vermogen van ondernemingen en kleine- en middelgrote
ondernemingenkleine- en middelgrote ondernemingen, COSME
genaamd. Een van de onderdelen, de ondersteuning van
ondernemers, omvat een initiatief dat jonge ondernemers de
mogelijkheid biedt om tijdens een verblijf in het buitenland in
het kader van Erasmus te leren van een ervaren gastheerondernemer die een kleine onderneming uitbaat. Dit programma
is bedoeld met het oog op wederzijdse voordelen, aangezien
beide partijen van de uitwisseling kunnen profiteren: de jonge
ondernemer heeft de mogelijkheid om kennis op te doen die
nodig is om een klein bedrijf te beheren en de ontvangende
ondernemer doet nieuwe perspectieven, potentiële nieuwe
partners en kennis van nieuwe markten voor zijn/haar
onderneming op.

Het programma wordt gefaciliteerd door tussenorganisaties die
het contact tot stand brengen tussen de jonge ondernemers
en de ontvangende ondernemers. Het Ondersteuningsbureau
voor Erasmus voor jonge ondernemers ziet toe op hun
werkzaamheden en waarborgt consistentie op Europees
niveau. Aanvragen om aan het programma deel te nemen
kunnen het best worden gestuurd naar de tussenorganisatie in
uw regio of land van herkomst.

Officiële website van het programma:
33 http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=nl#.
U1a5x7QZpyQ
Met wie u in uw regio hierover contact kunt opnemen, leest u
hier:
33 http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=5#.
Ut5-D6VZAy4
Succesverhalen:
33 http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=9#.
Ut6CQqVZAy4

ONDERSTEUNDE ACTIVITEITEN:
Activiteiten van de jonge ondernemer kunnen bijvoorbeeld zijn:
33 meelopen met een ervaren ontvangende ondernemer;
marktonderzoek en het ontwikkelen van nieuwe zakelijke
kansen;
33 projectontwikkeling,
33 met een frisse blik kijken naar bestaande
bedrijfswerkzaamheden;
33 begrip van de financiële aspecten van het MKB;
33 merkbeleid, verkoop en marketing van het bedrijf van de
ontvangende ondernemer;
33 werken aan concrete projecten op een of meer van
bovengenoemde gebieden.

SUBSIDIEERBAARHEID:
Alle jonge ondernemers die hun eigen bedrijf willen beginnen
en beschikken over een haalbaar bedrijfsplan kunnen
deelnemen aan het programma. Dit betekent dat de deelnemer
nog in de planningsfase verkeert, of inmiddels, maximaal
drie jaar geleden, zijn of haar eigen bedrijf is begonnen.
Verder dienen de deelnemers te kunnen aantonen dat ze een
geschikte achtergrond hebben (onderwijs/beroepsopleiding). Dit
programma is beschikbaar voor alle sectoren.
De ontvangende ondernemers moeten succesvolle en ervaren
ondernemers zijn of personen die rechtstreeks betrokken zijn
in een bestuur van een KMO-onderneming. De ontvangende
ondernemers moeten kunnen aantonen dat ze betrokken zijn bij
de ontwikkeling van de kennis en vaardigheden van de nieuwe
ondernemer.
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d) BURGERRECHTEN, JUSTITIE, VEILIGHEID

i) PROGRAMMA RECHTEN, GELIJKHEID EN BURGERSCHAP
Het nieuwe programma Rechten, gelijkheid en burgerschap is een
samenvoeging van de eerdere EU-programma’s Grondrechten en
burgerschap, Daphne III en de onderdelen “Antidiscriminatie en
Diversiteit” en “Gendergelijkheid” van het programma PROGRESS.
Dit programma is bedoeld om de rechten van Europese burgers,
de beginselen van gelijkheid tussen mannen en vrouwen en de
bescherming tegen elke vorm van discriminatie te bevorderen.
De belangrijkste doelstelling van het programma is een grotere
bewustwording over Europees recht en de rechten, waarden en
beginselen die aan de Europese Unie ten grondslag liggen.
De fractie van de Groenen/EVA in het Europees Parlement heeft
zich er sterk voor gemaakt dat er een prominente rol is weggelegd
voor maatregelen ter voorkoming en bestrijding van alle vormen
van geweld tegen vrouwen, kinderen en jongeren en gender
gebaseerd geweld, en ter bescherming van slachtoffers van
dergelijk geweld.
Budget: 439 miljoen euro
ONDERSTEUNDE ACTIVITEITEN:
In het kader van dit programma worden de volgende activiteiten
gefinancierd:
33 analytische activiteiten: het verzamelen van gegevens
(waaronder statistische gegevens), onderzoeken, studies, analyses
en beoordelingen, het uitwerken en publiceren van gidsen,
rapporten en voorlichtingsmateriaal, workshops, bijeenkomsten en
conferenties van en voor deskundigen;
33 opleidingsactiviteiten, zoals uitwisseling van personeel,
workshops, congressen, evenementen in het kader van “train de
trainer” en de ontwikkeling van online-trainingsinstrumenten of
andere training modules;
33 activiteiten in het kader van wederzijds leren, samenwerking,
bewustwording en verspreiding, zoals het vaststellen en
uitwisselen van goede praktijken, innovatieve benaderingen en
ervaringen; het organiseren van beoordelingen door vakgenoten
en wederzijds leren; de organisatie van conferenties, campagnes
in de media en informatiecampagnes;
33 ondersteuning voor belangrijke actoren wier activiteiten
bijdragen tot de uitvoering van de doelstellingen van het
programma, zoals ondersteuning voor NGO’s bij de uitvoering van
acties met Europese toegevoegde waarde, ondersteuning voor
belangrijke Europese actoren, netwerken op Europees niveau

en geharmoniseerde diensten van maatschappelijke waarde;
ondersteuning voor lidstaten bij de uitvoering van Europese
wetgeving en Europees beleid; en ondersteuning voor
netwerkactiviteiten op Europees niveau onder gespecialiseerde
instanties en entiteiten en nationale, regionale en lokale
overheden en NGO’s.
UITVOERING EN GEBRUIK:
Het Programma valt onder rechtstreeks beheer van de
Europese Commissie. De commissie publiceert jaarlijkse
werkplannen. Deze geven meer specifieke informatie over
het toe te wijzen bedrag, de te financieren maatregelen en de
indicatieve implementatietermijn. De toewijzing van financiering
wordt georganiseerd door de Commissie via een oproep tot het
indienen van aanvragen voor actiesubsidies of operationele
subsidies.
SUBSIDIEERBAARHEID:
Alle lidstaten van de Europese Unie en partnerlanden die
vermeld staan in artikel 6 van de Verordening betreffende
het programma Rechten, gelijkheid en burgerschap kunnen
deelnemen aan het programma. De soorten actoren die gebruik
kunnen maken van deze programma’s:
33 Publieke organen
33 NGO’s en organisaties uit het maatschappelijk middenveld
33 Organen en entiteiten met een winstoogmerk kunnen alleen
van het programma gebruikmaken als ze samenwerken met
non-profit- of publieke organisaties.
33 Welke actoren in aanmerking kunnen komen voor subsidie
staat vermeld in de betreffende oproep tot het indienen van
voorstellen en aanbestedingen.
MEER INFORMATIE:
Officiële website van het Directoraat-Generaal Justitie:
33 http://ec.europa.eu/justice/index_nl.htm#newsroom-tab
Informatie over open inschrijvingen:
33 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm
Informatie over openbare oproep tot het indienen van
voorstellen:
33 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/index_en.htm

“Het is van belang om de waarden en wetgeving van de
Europese Unie op het niveau van de burger te helpen
ontwikkelen en implementeren. Behalve dat dit programma zich
bezig blijft houden met het belangrijke onderwerp van huiselijk
geweld en met het verankeren van gelijkheid, omvat het
inmiddels ook het bevorderen van de rechten van het kind en
bewustwording over gegevensbescherming. Laat dit geld niet
liggen.” // Jean Lambert
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ii) PROGRAMMA JUSTITIE
De primaire doelstelling van het Programma Justitie is
het bieden van ondersteuning voor het creëren van een
daadwerkelijk Europees justitiegebied, gebaseerd op wederzijds
vertrouwen.
Meer specifiek wordt in het kader van dit programma de justitiële
samenwerking op het gebied van burgerlijke en strafrechtszaken
bevorderd, wordt ondersteuning geboden voor het opleiden
van rechters, openbare aanklagers en andere op het gebied
van justitie en rechtspraak werkzame personen, en worden EUmaatregelen tegen verdovende middelen gefinancierd.
Het programma draagt dus bij aan de doeltreffende en
consequente toepassing van Europese wetgeving ten aanzien
van burgerlijk recht en strafrecht, dat zich bijvoorbeeld
bezighoudt met procedurele rechten en de rechten van
slachtoffers. In het Programma Justitie worden drie
bestaande programma’s van de huidige financieringsperiode
samengevoegd: de programma’s Civiel recht, Strafrecht en
drugspreventie en -voorlichting. De fractie van de Groenen/EVA
in het Europees Parlement heeft tijdens de onderhandelingen
kunnen veiligstellen dat grondrechten een belangrijke rol spelen
bij de uitvoering van het programma.
Budget: 377 miljoen euro
ONDERSTEUNDE ACTIVITEITEN:
33 analytische activiteiten, zoals het verzamelen van gegevens
(waaronder statistische gegevens), onderzoek, studies, analyses
en beoordelingen, het uitwerken en publiceren van gidsen,
rapporten en voorlichtingsmateriaal, workshops, bijeenkomsten
en conferenties van en voor deskundigen;
33 opleidingsactiviteiten, zoals uitwisseling van personeel,
workshops, congressen, evenementen in het kader van “train
de trainer”, waaronder taaltraining op het gebied van juridische
terminologie en de ontwikkeling van online-trainingsinstrumenten
of andere training modules voor beroepsbeoefenaars op het
gebied van justitie en rechtspraak;
33 activiteiten in het kader van wederzijds leren, samenwerking,
bewustwording en verspreiding, zoals het vaststellen en
uitwisselen van goede praktijken, innovatieve benaderingen
en ervaringen; het organiseren van beoordelingen door
vakgenoten en wederzijds leren; de organisatie van
conferenties, informatiecampagnes; het samenstellen en

SUBSIDIEERBAARHEID:
publiceren van materiaal om informatie over het programma
en de programmaresultaten te verspreiden; het ontwikkelen,
inzetten en onderhouden van systemen en instrumenten, met
gebruikmaking van informatie- en communicatietechnologieën;
33 ondersteuning voor hoofdactoren wier activiteiten bijdragen
tot de uitvoering van de doelstellingen van het programma,
zoals ondersteuning voor lidstaten bij de implementatie van
Europese wetgeving en Europees beleid; ondersteuning voor
belangrijke Europese actoren en netwerken op Europees
niveau en ondersteuning voor netwerkactiviteiten op Europees
niveau onder gespecialiseerde instanties en entiteiten en
nationale, regionale en lokale overheden en NGO’s.
UITVOERING EN GEBRUIK:
Het Programma valt onder rechtstreeks beheer van de
Europese Commissie. De commissie publiceert jaarlijkse
werkplannen. Deze geven meer specifieke informatie over
het toe te wijzen bedrag, de te financieren maatregelen en de
indicatieve implementatietermijn. De toewijzing van financiering
wordt georganiseerd door de Commissie via een oproep tot het
indienen van voorstellen voor actiesubsidies of operationele
subsidies.

Alle lidstaten van de Europese Unie en partnerlanden die
vermeld staan in artikel 7 van de Verordening betreffende het
Programma Justitie kunnen deelnemen aan het programma.
De soorten actoren die gebruik kunnen maken van deze
programma’s:
33 Nationale, regionale en lokale overheden
33 Publieke organen
33 NGO’s
33 Organen en entiteiten met een winstoogmerk kunnen alleen
van het programma gebruikmaken als ze samenwerken met
non-profit- of publieke organisaties.
Welke actoren in aanmerking kunnen komen voor subsidie
staat nader vermeld in de betreffende oproep tot het indienen
van voorstellen en inschrijvingen.
MEER INFORMATIE:
Officiële website van het Directoraat-Generaal Justitie:
33 http://ec.europa.eu/justice/index_nl.htm#newsroom-tab
Informatie over inschrijvingen:
33 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm
Informatie over openbare oproep tot het indienen van
voorstellen:
33 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/index_en.htm

ONDERSTEUNDE ACTIVITEITEN:

SUBSIDIEERBAARHEID:

Op het moment van publicatie van deze gids waren bepaalde
details van het fonds nog in onderhandeling. Daarom heeft de
informatie in dit gedeelte een voorlopig karakter.
In het Fonds voor asiel en migratie, een nieuw programma,
worden activiteiten waarvoor momenteel afzonderlijke fondsen
beschikbaar zijn, namelijk het Europees Vluchtelingenfonds,
het Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van
derde landen en het Europees Terugkeerfonds, samengevoegd.
De bedoeling van deze nieuwe opzet is om de uitgaven van
de Europese Unie op het gebied van migratie meer op één lijn
te krijgen en om de uitvoering en het gebruik van het fonds te
vereenvoudigen.
Het Fonds richt zich op verschillende onderdelen van het
Europese migratiebeleid en omvat steun voor acties op het
gebied van enerzijds asiel, legale migratie en de inburgering
van personen afkomstig uit derde landen en anderzijds
remigratie.
Behalve dat de fractie van de Groenen/EVA in het Europees
Parlement kritiek heeft op bepaalde maatregelen die in het
Fonds voor asiel en migratie voorkomen, heeft zij tijdens de
onderhandelingen toch bepaalde successen geboekt. We
hebben in het programma kunnen laten opnemen dat er
maatregelen worden ondernomen ten behoeve van hervestiging
en verhuizing.
Dit geeft blijk van solidariteit en helpt vluchtelingen wier leven
en vrijheid op het spel staan.
We zijn er in geslaagd om NGO’s in aanmerking te laten komen
voor financiering vanuit het Fonds voor asiel en migratie. Een
ander belangrijk element van het nieuwe programma is een
degelijkere definitie van indicatoren voor de uitvoering en
beoordeling van het Programma. Dit zal helpen waarborgen
dat lidstaten zich beter houden aan de Europese richtlijnen ten
aanzien van financiering.

Nationale programma’s:
33 Ontvangst en asielzoekers
33 Het vermogen van lidstaten om hun asielbeleid te
ontwikkelen, te volgen en te beoordelen
33 Hervestiging en verhuizing
33 Immigratie en aan het vertrek voorafgaande maatregelen
33 Integratiemaatregelen op lokaal en regionaal niveau
33 Maatregelen die gepaard gaan met terugkeerprocedures
33 Terugkeermaatregelen
33 Maatregelen op het gebied van praktische samenwerking en
capaciteitsopbouw
33 Noodsteun voor urgente en specifieke behoeften.
Ondersteuning van het Europees Migratienetwerk om:
33 actuele, objectieve, betrouwbare en vergelijkbare gegevens
en informatie te verzamelen en uit te wisselen
33 de gegevens en informatie te analyseren
33 periodieke verslagen op te stellen en te publiceren over de
situatie rondom migratie en asiel
33 bruikbaar te zijn als naslag voor het bredere publiek voor
objectieve, neutrale informatievoorziening met betrekking tot
migratie en asiel

Alle lidstaten van de Europese Unie en partnerlanden die
staan vermeld in artikel 7 van de Verordening betreffende het
Programma Justitie kunnen deelnemen aan het programma.
De soorten actoren die gebruik kunnen maken van deze
programma’s:
33 Nationale, regionale en lokale overheden
33 Publieke organen
33 NGO’s
33 Organen en entiteiten met een winstoogmerk kunnen alleen
van het programma gebruikmaken als ze samenwerken met
non-profit- of publieke organisaties.
Welke actoren in aanmerking kunnen komen voor subsidie
staat nader vermeld in de betreffende oproep tot het indienen
van voorstellen en inschrijvingen.

Budget: 3 869 miljoen euro

UITVOERING EN GEBRUIK:
Waar mogelijk wordt het fonds uitgevoerd door nationale
programma’s van de lidstaten van de Europese Unie. Lidstaten
of regionale overheden zijn in dit geval verantwoordelijk voor de
toewijzing van subsidies aan subsidiebegunstigden. We willen
NGO’s aanmoedigen om actief mee te werken bij de uitwerking
van deze programma’s en lidstaten om meer gewicht toe te
kennen aan de ondersteuning en integratie van vluchtelingen.
Specifieke transnationale of bijzonder innovatieve projecten,
evenals ondersteuning van niet-statelijke actoren en de
bevordering van evenementen en studies vallen onder direct
beheer van de Commissie. Een ander aandeel van het budget
wordt geïmplementeerd via het Europees Migratienetwerk.

MEER INFORMATIE:
Officiële website van de programma’s Binnenlandse Zaken:
33 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/
funding-home-affairs-beyond-2013/index_en.htm
33 Informatie over alle momenteel openstaande oproepen tot
het indienen van voorstellen van het Directoraat-Generaal
Binnenlandse Zaken:
33 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/
calls-for-proposals/index_en.htm#/c_

d) BURGERRECHTEN.JUSTITIE.VEILIGHEID

iii) FONDS VOOR ASIEL EN MIGRATIE

39

40

e) LIFE-PROGRAMMA VOOR HET MILIEU EN
KLIMAATACTIE

e) LIFE

De algemene doelstelling van het LIFE-programma is
natuurbehoud en het bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Het nieuwe programma voor de periode 2014 - 2020 is
onderverdeeld in twee elementen: Milieu en klimaatactie.
Het element Milieu omvat drie prioriteitsgebieden:
milieu en efficiënt gebruik van hulpbronnen, natuur en
biodiversiteit en bestuur en informatie.
Het deelprogramma Klimaatactie bestaat uit drie
prioriteiten: aanpassing, mitigatie, en bestuur en informatie.
De fractie van de Groenen/EVA is actief betrokken geweest
bij de onderhandelingen over het programma. Het is op
het conto van de Groenen te schrijven dat de selectie van
de te financieren projecten zal plaatsvinden op basis van
verdiensten in plaats van een vooraf bepaalde toewijzing
per land. Hierdoor kan Europees geld voor projecten met
de belangrijkste effecten op milieubescherming en op
de aanpassing aan en mitigatie van de klimatologische
gevolgen doeltreffender worden ingezet. Daarnaast zullen
projecten op het gebied van biodiversiteit meer profiteren
van medefinanciering door de Commissie zodat het
eenvoudiger wordt om deze projecten te realiseren, waar
het krijgen van extra financiering voorheen moeilijk was.
Bovendien zullen geïntegreerde projecten een nauwere
samenwerking tussen overheden bevorderen en
geïntegreerde actie bevorderen.

MEER INFORMATIE:
Het element Klimaatactie ondersteunt projecten op het gebied
van:
33 uitvoering en ontwikkeling van Europees beleid en
Europese wetgeving en het integreren van activiteiten over de
verschillende beleidsgebieden
33 verbetering en toepassing van de kennisbasis in de praktijk
33 ontwikkeling en implementatie van geïntegreerde
strategieën en actieplannen
33 ontwikkeling en demonstratie van innovatieve technologieën,
systemen, methoden en instrumenten ten behoeve van
reproductie, overdracht of integratie

Budget: 3,4 miljard euro (Milieu: 2,6 miljard euro,
Klimaatactie: 0,8 miljard euro)

UITVOERING EN GEBRUIK:
Het budget voor het element Milieu wordt in een eerste
fase (2014 - 2017) toegewezen aan projecten op basis van
nationale toewijzing en in een tweede fase (2018 - 2020) op
basis van verdiensten. Projecten die vallen onder het element
Klimaatactie worden gedurende de gehele periode op basis van
verdiensten geselecteerd.
Minstens 81% van het budget van het LIFE-programma wordt
besteed via projectsubsidies.
De rest wordt toegewezen in de vorm van operationele
subsidies ter ondersteuning van non-profitorganisaties en
openbare aanbestedingen voor studies en andere diensten.
Meer informatie over de toewijzing van fondsen tussen
prioriteitsgebieden en verschillende soorten financiering
binnen elk deelprogramma worden door de Commissie in een
meerjarig werkprogramma gepubliceerd.

ONDERSTEUNDE ACTIVITEITEN:
Het element Milieu ondersteunt projecten op het gebied
van:
33 natuur en biodiversiteit
33 water en marien milieu
33 afval
33 efficiënt gebruik van hulpbronnen, waaronder bos en
bodem, en een groene en circulaire economie
33 omgeving en gezondheid, waaronder chemische stoffen
en geluid
33 luchtkwaliteit en emissies, waaronder het stedelijk
milieu, informatie en bestuur

SUBSIDIEERBAARHEID:
Alle lidstaten nemen deel aan het LIFE-programma.
Verder is het onder bepaalde omstandigheden mogelijk om
ondersteuning te bieden aan activiteiten buiten de Europese
Unie:
33 de actie buiten de Europese Unie is nodig om de Europese
doelstelling op het gebied van milieu/klimaat te halen,
33 de actie waarborgt de doeltreffendheid van interventies
die in de lidstaten worden verricht en de coördinerende
begunstigde is gevestigd in de Europese Unie.
Financiering in het kader van het LIFE-programma is mogelijk
voor overheidsinstanties en private instellingen.

Officiële website van het LIFE-programma:
33 http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
LIFE-activiteiten in uw lidstaat:
33 http://ec.europa.eu/environment/life/countries/index.htm

“LIFE is een uitermate succesvol Europees programma en
belangrijk onderdeel van onze gezamenlijke inspanning om
voor de komende generaties een gezond milieu te behouden
en te waarborgen. Terwijl klimaatverandering een bedreiging
vormt voor onze woonomgeving en ons levensonderhoud,
helpt het nieuwe LIFE-programma gemeenschappen om
mee te doen aan projecten die tot doel hebben om ons aan
veranderende klimaatomstandigheden aan te passen teneinde
de ergste gevolgen te voorkomen, zoals zware regenval en
zwaardere stormen, waar we nu al mee te maken hebben als
gevolg van het gebrek aan inzet van de huidige generatie om
klimaatverandering tegen te gaan.” // Margrete Auken
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e) LIFE

“Wetenschappelijk bewijs toont onomwonden aan dat de
onvoldoende actie die wordt ondernomen ten aanzien van
het milieu en biodiversiteit gepaard zal gaan met enorme
schade voor de Europese economie en de wereldeconomie
(bijv. een daling van het mondiale BBP van 7% als de afname
van biodiversiteit geen halt wordt toegeroepen). Ondanks
het geringe budget heeft het LIFE-programma aangetoond
een zeer effectief financieel mechanisme van de Europese
Unie te zijn om de uitvoering van de Europese vogels- en
habitatrichtlijn, inclusief Natura 2000 te ondersteunen. Het is
van het allergrootste belang dat de lokale overheden en NGO’s
toegang krijgen tot die fondsen.” // Sandrine Bélier
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F) EUROPESE VERBINDINGEN

f) FINANCIERINGSFACILITEIT VOOR EUROPESE
VERBINDINGEN (CEF) ) -ENERGIE-,
TRANSPORT- EN BREEDBANDNETWERKEN
Het CEF is het nieuwe overkoepelende programma
voor Europese investeringen op het gebied van
projecten ten aanzien van energie-, transport- en
breedbandinfrastructuurnetwerken die van algemeen Europees
belang zijn. Het programma omvat de drie sectoren om de
synergiën tussen gefinancierde projecten beter te kunnen
benutten.
Budget: 50 miljard euro (31,7 miljard euro
transportinfrastructuur, 9,1 miljard euro energienetten, 9,2
miljard euro breedbandnetwerken)
ONDERSTEUNDE ACTIVITEITEN:
Investeringen op het gebied van transportinfrastructuur:
33 verwijdering van knelpunten en het overbruggen van
ontbrekende schakels
33 waarborgen van duurzaam en efficiënt transport
33 optimalisatie van de integratie en onderlinge verbondenheid
van vervoermethoden en het verbeteren van de interoperabiliteit
van transportdiensten
Investeringen op het gebied van energie:
33 meer concurrerend vermogen door de verdere integratie van
de interne energiemarkt te bevorderen
33 grensoverschrijdende interoperabiliteit van elektriciteits- en
gasnetten
33 versterking van de energiezekerheid
binnen de Europese Unie
33 integratie van energie afkomstig uit hernieuwbare
bronnen in de transportnetten en de ontwikkeling van
koolstofdioxidenetwerken
33 investeringen in breedbandnetwerken
33 aanleg van snelle en zeer snelle breedbandnetwerken
33 opzetten van grensoverschrijdende toegang tot een
interoperationele, digitale infrastructuur voor overheidsdiensten

UITVOERING EN GEBRUIK:
De Commissie stelt voor de transportsector, de telecomsector
en energiesector afzonderlijk meerjarige en jaarlijkse
werkprogramma’s vast waarin staat gespecificeerd welke
vormen van financiële steun worden ingezet voor de toewijzing
van het budget. Het geld wordt toegewezen via subsidies,
aanbestedingen en financiële instrumenten.
SUBSIDIEERBAARHEID:
Voorstellen moeten door een of meer lidstaten worden
ingediend of, met toestemming van de betreffende lidstaten,
door internationale organisaties, joint ventures, of publieke
of private ondernemingen of organen die in een lidstaat zijn
gevestigd.
MEER INFORMATIE:
Informatie over het CEF op het gebied van Energie:
33 http://ec.europa.eu/energy/mff/facility/connecting_europe_en.htm
Informatie over het CEF op het gebied van Transport:
33 http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/
connecting_en.htm
Informatie over het CEF op het gebied van Breedband
33 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europefacility

“De faciliteit voor Europese verbindingen is samen
met de structurele fondsen een mogelijkheid om
investeringen op het gebied van wind- en zonneenergie in Europa te bespoedigen en om deze groene
vormen van energie met elkaar te liëren over de grenzen
van afzonderlijke lidstaten heen.” // Claude Turmes

“Het concept van de faciliteit voor Europese verbindingen deugt: Europa moet naar elkaar toe groeien, in het bijzonder op het gebied van
de milieusparende spoorwegen. De prioriteit van het transportbeleid ligt momenteel bij de aanleg van projecten van megalomane omvang
die enorme hoeveelheden geld en tijd opslokken, maar verhinderen dat Europa werkelijk naar elkaar toe groeit. Het Europese spoornet
is in hoge mate gefragmenteerd met hiaten precies daar waar de rijksgrenzen lopen. Herstel van die ontbrekende grensoverschrijdende
spoorwegverbindingen, die tijdens de oorlog en als gevolg van naoorlogs beleid zijn vernietigd, en geluiddempende maatregelen in de
spoorwegsector verdienen de hoogste prioriteit.” // Michael Cramer
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g) NOODHULPINSTRUMENTEN

i) MECHANISME VOOR CIVIELE BESCHERMING VAN DE UNIE
Het mechanisme voor civiele bescherming van de Unie is een
Europees instrument om doeltreffender systemen te promoten
ter preventie van en als reactie op natuurlijke en door de mens
veroorzaakte rampen. Hiermee wordt de coördinatie tussen
lidstaten en de Europese Unie ondersteund teneinde een
hoge mate van bescherming tegen rampen te bereiken, de
rampenparaatheid op het niveau van de individuele lidstaten
en op Europees niveau te verhogen om op rampen te kunnen
reageren en in het geval van een ramp een snelle en efficiënte
reactie mogelijk te maken. Dit is voor lokale overheden een
interessant instrument met het oog op maatregelen op het
gebied van rampenparaatheid en rampenpreventie.
Budget: 368 miljoen euro
ONDERSTEUNDE ACTIVITEITEN:
Dit mechanisme van de Europese Unie ondersteunt activiteiten
op de volgende gebieden:
33 Preventieve maatregelen
33 Risicobeheer
33 Maatregelen van de Commissie en in de lidstaten op het
gebied van rampenparaatheid
33 Oprichting van het Coördinatiecentrum Noodrespons ter
waarborging van een operationele 24-uurscapaciteit en om de
lidstaten en de Commissie van dienst te zijn
33 Europese noodresponscapaciteit als vrijwillige bundeling van
responscapaciteiten waaraan de lidstaten zich vooraf hebben
verbonden
33 Werkzaamheden plannen
33 Hiaten in de responscapaciteit wegwerken
33 Opleiding, oefeningen, geleerde lessen en verspreiding
van kennis
33 Rampwaarschuwingen binnen de Europese Unie
33 Bevordering van een eenduidige respons op rampen buiten
de Europese Unie
33 Ondersteuning ter plaatse
33 Transport en apparatuur

UITVOERING EN GEBRUIK:

ii) SOLIDARITEITSFONDS VAN DE EUROPESE UNIE (SFEU)

Uitgezonderd maatregelen die vallen onder noodrespons
stelt de Commissie jaarlijkse werkprogramma’s vast waarin
de doelstellingen, implementatiewijze, een beschrijving van
de maatregelen en een indicatieve financiële toewijzing en
indicatieve implementatietermijn staan vermeld.
Financiële steun kan verschillende vormen aannemen: als
bepaalde subsidies, teruggave van gemaakte onkosten,
openbare aanbesteding, of bijdragen aan trustfondsen.

Op het moment van publicatie van deze gids is een herziening
van het solidariteitsfonds nog in onderhandeling. Daarom
heeft de informatie in dit gedeelte een voorlopig karakter. Het
Solidariteitsfonds is een Europawijd solidariteitsmechanisme
teneinde ondersteuning te bieden aan lidstaten en regio’s
binnen Europa die zijn getroffen door grote natuurrampen.
Sinds de oprichting van het SFEU in 2002 is dit fonds ingezet
na 50 rampen, waaronder overstromingen, bosbranden,
aardbevingen en stormen, waarbij in totaal meer dan 3,5 miljard
euro aan financiële steun is verleend.
De fractie van de Groenen/EVA steunt de oprichting en
mobilisatie van het fonds om hulp te bieden aan regio’s en
lidstaten die te maken hebben met de gevolgen van een
natuurramp.
Wij onderstrepen de noodzaak van verdere preventie om waar
mogelijk te voorkomen dat de door een ramp veroorzaakte
schade opnieuw optreedt en dezelfde omvang heeft.

SUBSIDIEERBAARHEID:
Alle lidstaten van de Europese Unie en partnerlanden die
staan vermeld in artikel 28 van de Verordening betreffende het
mechanisme voor civiele bescherming van de Unie.
Potentiële begunstigden:
33 overheidsorganen
33 universiteiten
33 internationale organisaties
33 bedrijven
Welke actoren in aanmerking kunnen komen voor subsidie
staat nader vermeld in de betreffende oproep tot het indienen
van voorstellen en inschrijvingen.
MEER INFORMATIE:
Officiële website van het programma:
33 http://ec.europa.eu/echo/funding/financial_instrument_
en.htm

Budget: jaarlijks in totaal 500 miljoen euro
ONDERSTEUNDE ACTIVITEITEN:
Het SFEU biedt financiële steun aan lidstaten voor hun
overheidsinvesteringen op het gebied van hulpverlening bij
rampen:
33 Onmiddellijk herstel van de functionele staat van de
infrastructuur en installaties voor de energie-, drinkwater-,
riolerings-, transport-, telecommunicatie- gezondheids- en
onderwijsvoorzieningen.
33 Tijdelijke accommodatie en nooddiensten om te voorzien in
de onmiddellijke behoeften van de bevolking;
33 Onmiddellijk veiligstellen van preventieve infrastructuur en
maatregelen om cultureel erfgoed te beschermen;
33 Opruimen van door een ramp getroffen gebied, inclusief
natuurgebieden.

UITVOERING EN GEBRUIK:
Om in aanmerking te komen voor steun vanuit het
Solidariteitsfonds moet de betreffende lidstaat binnen 10 weken
nadat de eerste schade door de ramp is ontstaan, een verzoek
bij de Commissie indienen. Om deze procedure te bespoedigen
wordt aanbevolen om rechtstreeks contact op te nemen met het
Directoraat-Generaal voor Regionaal Beleid. Indien het verzoek
wordt ingewilligd en het Europees Parlement en de Raad het
budget voor financiële steun hebben goedgekeurd, wordt de
hulpsteun meteen en in één keer aan de lidstaat uitgekeerd.
Vervolgens is het de verantwoordelijkheid van de getroffen
lidstaat om de steungelden in te zetten, inclusief de keuze van
de activiteiten, de financiële controle en het financieel toezicht.
Noodmaatregelen kunnen vanaf dag 1 van de ramp met
terugwerkende kracht financieel worden ondersteund.
Een nieuw mechanisme voor snelle voorschotbetalingen moet
het mogelijk maken om met het Solidariteitsfonds snel te
reageren op een dringend verzoek van een getroffen lidstaat.
Dit mechanisme wordt beperkt tot 10% van het verwachte
bedrag van financiële hulp, met een maximumbedrag van 30
miljoen euro.
SUBSIDIEERBAARHEID:
Alle lidstaten en toetredingslanden komen in aanmerking voor
financiering vanuit het SFEU bij grote natuurrampen, en onder
bepaalde omstandigheden bij regionale rampen.
MEER INFORMATIE:
Officiële website van het Solidariteitsfonds:
33 http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/solidarity/
index_nl.cfm
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h) HORIZON 2020 - KADERPROGRAMMA VOOR
ONDERZOEK EN INNOVATIE

HORIZON 2020 is het nieuwe kaderprogramma voor de
investeringen van de Europese Unie op het gebied van onderzoek
en innovatie voor elk stadium van het innovatieproces, van
elementair onderzoek tot marktintroductie. De voornaamste
prioriteiten zijn het genereren van excellente wetenschap, het
tot stand brengen van leiderschap op het gebied van industriële
technologieën en het aangaan van maatschappelijke uitdagingen.
Het pas opgezette programma is de opvolger van het eerdere
7de kaderprogramma voor onderzoek en is een samenvoeging
van het programma Intelligente energie - Europa, en onderdelen
van het kaderprogramma Concurrentievermogen en Innovatie
(KCI). Daarnaast worden de activiteiten van het Europees Instituut
van Innovatie en Technologie geïntegreerd in het strategisch
kader van HORIZON 2020. Tijdens de onderhandelingen over
de opzet van het nieuwe programma is het de fractie van de
Groenen/EVA in het Europees Parlement gelukt om over een
breed spectrum van gebieden aanpassingen doorgevoerd te
krijgen. We zijn erin geslaagd om multidisciplinaire benaderingen
en sociale wetenschappen te integreren en hebben over de
volle breedte van het programma meer participatie van burgers,
eindgebruikers, het maatschappelijk middenveld en organisaties
in de publieke sector gerealiseerd. We hebben ons hard
gemaakt voor meer financieringsmogelijkheden voor kleine- en
middelgrote ondernemingen. We hebben ervoor gezorgd dat
wetenschappelijke publicaties die zijn gefinancierd in het kader
van HORIZON 2020 openbaar toegankelijk zullen zijn en dat de
toegankelijkheid van gegevens wordt bevorderd.
We hebben de noodzaak van eerbiediging van de grondrechten
en vrijheden van natuurlijke personen, en in het bijzonder hun
rechten op het gebied van privacy, aangescherpt.
Op het gebied van energie hebben we ervoor gezorgd dat 85%
van de investering wordt toegewezen aan hernieuwbare energie,
efficiënt eindgebruik van energie, slimme netten en slimme
opslagtechnologieën. Ook hebben we duurzaamheid en efficiënt
gebruik van hulpbronnen en energie kunnen inbrengen als
doelstellingen van bepaalde onderdelen van het programma.
Budget: 74,3 miljard euro

ONDERSTEUNDE ACTIVITEITEN:
De financieringsactiviteiten van het kaderprogramma HORIZON
2020 bestrijken een grote verscheidenheid aan thematische
gebieden, die kunnen worden ingedeeld naar de primaire
doelstellingen van het programma:

33 aantrekken van nieuw talent voor de wetenschap
33 wetenschappelijke excellentie koppelen aan maatschappelijk
bewustzijn, duurzaamheid en verantwoordelijkheid

EXCELLENTE WETENSCHAP
33 Europese Onderzoeksraad
33 Toekomstige en opkomende technologieën
33 Marie Skłodowska-Curie-acties
33 Europese onderzoeksinfrastructuur, inclusief e-infrastructuur

Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)
organiseert kennis- en innovatiegemeenschappen op de
volgende gebieden:
33 Innovatie ten behoeve van gezond leven en gezond oud
worden
33 Grondstoffen - duurzame exploratie, winning, verwerking en
recycling
33 Fabricage met toegevoegde waarde
33 Food4Future - duurzame productieketen van hulpbron naar
consument
33 Stedelijke mobiliteit

INDUSTRIEEL LEIDERSCHAP
33 Leiderschap op het gebied van ontsluitende en industriële
technologieën
33 Informatie- en communicatietechnologieën
33 Nanotechnologieën, geavanceerde materialen, geavanceerde
vervaardiging en verwerking en biotechnologie
33 Ruimte
33 Toegang tot risicofinanciering
33 Innovatie op het gebied van het KMO
MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN
33 Gezondheid, demografische verandering en welzijn
33 Voedselveiligheid, duurzame landbouw en bosbouw, marien
en maritiem onderzoek en onderzoek van binnenwateren, en de
bio-economie
33 Veilige, schone en efficiënte energie
33 Slim, groen en geïntegreerd vervoer
33 Klimaatactie, omgeving en milieu, efficiënt gebruik van
hulpbronnen en grondstoffen
33 Europa in een veranderende wereld - inclusieve, innovatieve en
reflectieve samenlevingen
33 Veilige samenlevingen - die de vrijheid en veiligheid van Europa
en zijn burgers beschermt
EXCELLENTIE VERSPREIDEN EN PARTICIPATIE VERBREDEN
33 Financiering om de ongelijkheid binnen de Europese Unie op
prestatiegebied met betrekking tot onderzoek en innovatie weg
te werken. De maatregelen die in dit gedeelte worden genoemd,
zijn gericht op de lidstaten met de grootste behoefte aan een
cohesiebeleid.
WETENSCHAP MET EN VOOR DE MAATSCHAPPIJ
33 bouwen aan effectieve samenwerking tussen wetenschap en
maatschappij, inclusief burgerparticipatie in het maatschappelijk
middenveld

“We zijn erin geslaagd om de doelstellingen van Horizon
2020 een groener karakter te geven, de deelname van
belanghebbenden te verbreden en de synergiën met andere
Europese, nationale en regionale fondsen te versterken. Het
programma biedt de mogelijkheid om de ontwikkeling van
eco-innovatieve oplossingen voor diverse uiteenlopende
maatschappelijke kwesties te ondersteunen, zowel op
internationaal als lokaal niveau. Nu is het zaak dat we goede
projecten hebben om deze oplossingen te “vergroenen”.
Ik wil daarom alle soorten organisaties (maatschappelijke
organisaties, kleine- en middelgrote ondernemingen en
regionale autoriteiten) met eco-innovatieve ideeën ertoe
oproepen om in het kader van dit Programma actief achter
financiering en partners aan te gaan.” // Philippe Lamberts
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UITVOERING EN GEBRUIK:

SUBSIDIEERBAARHEID:
Alle lidstaten van de Europese Unie.
33 Overheidsorganen (inclusief lokale en regionale overheden)
33 Overheidsinstellingen en private instellingen
33 Universiteiten en onderzoeksinstituten of
onderzoeksorganisaties
33 Ondernemingen en kleine- en middelgrote ondernemingen,
ook maatschappelijke ondernemingen
33 NGO’s, organisaties uit het maatschappelijk middenveld,
belanghebbenden/eindgebruikers in alle sectoren
33 Onafhankelijke onderzoekers, inclusief beginnende
onderzoekers, vanuit elk land in de wereld
MEER INFORMATIE:
Officiële website van het HORIZON 2020-programma:
33 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
Deelnemersportal voor financiering in het kader van HORIZON
2020:
33 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
home.html
Financiering voor de KMO:
33 https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
funding/sme_participation.html
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De Commissie stelt programma’s vast voor de implementatie
van de verschillende onderdelen van het kaderprogramma.
In die werkprogramma’s staan de financieringsdoelstellingen
en ondersteunde acties nader omschreven en wordt een
indicatieve implementatietermijn gegeven. De fondsen worden
doorgaans toegewezen via projectsubsidies met een duur
van meestal 3 jaar. Echter, voor omvangrijkere investeringen
en marktgeoriënteerde activiteiten wordt in het kader van
een faciliteit van de EIB/EIF toegang tot leningen en eigen
vermogen beschikbaar gesteld.
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i) EU-GEZONDHEIDSPROGRAMMA
Op het moment van publicatie van deze gids waren bepaalde
details van het Gezondheidsprogramma nog in onderhandeling.
Daarom heeft de informatie in dit gedeelte een voorlopig
karakter. Het primaire doel van het Gezondheidsprogramma
is om beleid van de afzonderlijke lidstaten op het gebied van
volksgezondheid te ondersteunen en aan te vullen voor een
betere gezondheid van Europese burgers en het verminderen
van ongelijkheid.
De centrale doelstellingen van het programma zijn:
33 bevordering van gezondheid, preventie van ziekte en
bevordering van een omgeving die een gezonde levensstijl
ondersteunt
33 toegang mogelijk maken tot een betere en veiligere
gezondheidszorg voor burgers in de Europese Unie
33 stimuleren van innovatie en duurzaamheid in
gezondheidsstelsels
33 bescherming van burgers tegen ernstige
grensoverschrijdende bedreigingen voor de gezondheid
De fractie van de Groenen/EVA in het Europees Parlement
heeft er met haar initiatieven voor gezorgd dat het programma
ook nadrukkelijker verwijst naar preventieve maatregelen en
milieufactoren als risicofactor en bron van chronische ziekten.
Budget: 450 miljoen euro
ONDERSTEUNDE ACTIVITEITEN:
33 Bescherming van burgers tegen ernstige
grensoverschrijdende bedreigingen voor de gezondheid
33 Wetgeving op het gebied van overdraagbare
ziekten en andere bedreigingen voor de gezondheid
(gezondheidsveiligheidsinitiatief)
33 Verbetering van risicobeoordeling door aanvullende
capaciteiten voor wetenschappelijke expertise te bieden en in
kaart brengen van bestaande beoordelingen
33 Ondersteuning van capaciteitsopbouw, samenwerking
met buurlanden, plannen van paraatheid, niet-bindende
benaderingen van inenting, gezamenlijke inkoop
33 bevordering van gezondheid, preventie van ziekte en
bevordering van een omgeving die een gezonde levensstijl
ondersteunt
33 Kosteneffectieve bevordering en preventiemaatregelen

voor de aanpak van tabak- en alcoholconsumptie, ongezonde
eetgewoonten, lichamelijke inactiviteit
33 Chronische aandoeningen waaronder kanker; goede
preventiepraktijken, vroege detectie en behandeling, inclusief
zelfbehandeling
33 hiv/AIDS, tbc en hepatitis; ter hand nemen van goede
praktijken voor kosteneffectieve preventie, diagnose,
behandeling en zorg
33 Wetgeving inzake reclame en marketing voor
tabaksproducten
33 Systeem voor informatie en kennis over gezondheid
33 Toegang mogelijk maken tot een betere en veiligere
gezondheidszorg voor burgers in de Europese Unie
33 Zeldzame aandoeningen
33 Patiëntveiligheid en kwaliteit van de gezondheidszorg
inclusief preventie en beheersing van gezondheid gerelateerde
infecties
33 Antimicrobiële resistentie
33 Wetgeving op het gebied van weefsels en cellen, bloed,
organen, medische hulpmiddelen, geneesmiddelproducten en
rechten van patiënten op het gebied van grensoverschrijdende
gezondheidszorg
33 Systeem voor informatie en kennis over gezondheid
33 Stimuleren van innovatie en duurzaamheid in
gezondheidsstelsels
33 Evaluatie van gezondheidstechnologie
33 Opname van gezondheidsinnovatie en oplossingen op het
gebied van e-gezondheid
33 Prognose en planning van werknemers in de
gezondheidszorg (aantal, reikwijdte van praktijk, vaardigheden),
mobiliteit/migratie van gezondheidsprofessionals
33 Mechanisme voor gebundelde expertise en goede praktijken
ter ondersteuning van lidstaten bij de hervorming van hun
gezondheidsstelsels
33 Gezondheid in een vergrijzende samenleving, inclusief
Europees innovatiepartnerschap inzake actief en gezond ouder
worden

33 Wetgeving op het gebied van medische hulpmiddelen,
geneesmiddelproducten en grensoverschrijdende
gezondheidszorg
33 Systeem voor informatie en kennis over gezondheid inclusief
wetenschappelijke commissies
UITVOERING EN GEBRUIK:
Het Gezondheidsprogramma wordt uitgevoerd via
projectsubsidies, operationele subsidies, rechtstreekse
subsidies aan internationale organisaties en openbare
aanbestedingen (inschrijvingen, raamovereenkomsten).
SUBSIDIEERBAARHEID:
Alle lidstaten van de Europese Unie nemen deel aan het
programma. De soorten actoren die gebruik kunnen maken van
deze programma’s:
33 Overheidsinstellingen
33 Publieke instanties (onderzoeks- en
gezondheidsinstellingen, universiteiten en hoger onderwijs)
33 NGO’s
Internationale organisaties:
3 Welke actoren in aanmerking kunnen komen voor subsidie
staat nader vermeld in de betreffende oproep tot het indienen
van voorstellen en inschrijvingen.
MEER INFORMATIE:
Officiële website van het Gezondheidsprogramma:
33 http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_nl.htm
Informatie over actuele inschrijvingen:
33 http://ec.europa.eu/health/programme/funding_schemes/
index_nl.htm

5) MEER INFORMATIE EN CONTACT

a) CONTACT:
Het Comité van de Regio’s is de Europese vergadering van
lokale en regionale vertegenwoordigers. Op deze website
vindt u meer informatie over de activiteiten van de Europese
Unie in de regio’s en de contactinformatie van uw regionale
vertegenwoordigers.
33 http://cor.europa.eu/nl/Pages/home.aspx
Netwerk van lokale bestuurders van de Europese Groenen
33 http://europeangreens.eu/local-councillors-network
Het Burgemeestersconvenant is een Europawijd verband van
lokale en regionale overheden die zich vrijwillig verplichten
tot een efficiënter energiegebruik en een grotere inzet van
hernieuwbare energiebronnen binnen hun territorium.
33 http://www.covenantofmayors.eu/index_nl.html
Het Europese innovatiepartnerschap voor slimme steden
en gemeenschappen is een platform voor de ontwikkeling
en uitwisseling van innovatieve oplossingen voor de grote
uitdagingen op het gebied van milieu, maatschappij en
gezondheid waar Europese steden zich vandaag de dag voor
gesteld zien.
33 http://ec.europa.eu/eip/smartcities/
PREPARE - Partnership for Rural Europe is een organisatie
die actief is als Europees netwerk voor actoren op het gebied
van het platteland. Deze partnerschap biedt onder meer
een publicatie over het initiatief met betrekking tot territoriale
ontwikkeling: (“Community Spirit Wins- How civil society
sustains rural Europe)
33 http://www.preparenetwork.org/about-prepare
EURES - Het Europese portaal voor beroepsmobiliteit:
33 https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=nl
Op de Europese Jongeren Site staat alle informatie over
vacatures en mogelijkheden voor jongeren in heel Europa:
33 http://europa.eu/youth/splash_en

Eurodesk is de voornaamste aanbieder van informatie over
Europees beleid en Europese mogelijkheden voor jongeren en
voor hen die werken met jongeren:
33 http://www.eurodesk.org/edesk/
Europe Direct is een centrale informatiedienst die kan worden
benaderd voor allerhande vragen met betrekking tot Europees
recht, burgerrechten en projectsubsidies:
33 * http://europa.eu/europedirect/index_nl.htm
Een lijst van beherende autoriteiten voor de Structurele
Fondsen per regio:
33 http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/
authority_nl.cfm?pay=108&list=no
B) INFORMATIE OVER OPROEPEN VAN DE EU TOT HET INDIENEN VAN
VOORSTELLEN EN INSCHRIJVINGEN:
De belangrijkste websites voor oproepen vanuit de EU tot het
indienen van voorstellen is de Tenders Electronic Daily. Op
deze website vindt u informatie over elk document in verband
met Europese inschrijvingen. De website wordt dagelijks upto-date gehouden met kennisgevingen over aanbestedingen
vanuit de Europese Unie en biedt de mogelijkheid om naar
aanbestedingen te zoeken op sector, land en regio.
33 http://ted.europa.eu/TED/misc/chooseLanguage.do
Daarnaast zijn er de officiële websites van de programma’s of
de website van het verantwoordelijke Directoraat-Generaal, die
informatie publiceren over de door hen geplande, lopende en
gesloten aanbestedingen. De Commissie heeft één centrale
website, die een lijst met links naar de diverse thematische
gebieden biedt:
33 http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_nl.htm
De Informatiedienst voor communautair onderzoek en
ontwikkeling (CORDIS) biedt praktische assistentie voor
mogelijkheden van Europese financiering voor onderzoek en
innovatie:
33 http://cordis.europa.eu/eu-funding-guide/home_en.html

De SIMAP-portal biedt toegang tot de belangrijkste informatie
over Europese aanbestedingen:
33 http://simap.europa.eu/index_nl.htm
Tips voor potentiële contractanten vindt u in de door de
Commissie uitgegeven publicatie “Zaken doen met de Europese
Commissie”
33 http://ec.europa.eu/budget/biblio/publications/publications_
en.cfm#doing_business
C) PARTNERZOEKHULPMIDDELEN
De meeste officiële websites van de EUfinancieringsprogramma’s bieden een partnerzoekhulpmiddel.
Bijv.: Directoraat-Generaal voor Onderwijs en Cultuur biedt een
partnerzoekhulpmiddel voor zijn programma’s op het gebied
van onderwijs (Erasmus, Comenius, enz.):
33 http://llp.teamwork.fr/partner_search/partner_search.php
Otlas is een online-partnerzoekhulpmiddel voor internationale
projecten op het gebied van jongeren. Organisaties kunnen hun
contactgegevens en interessegebieden in Otlas laten opnemen
en ook partnerverzoeken voor projectideeën publiceren.
33 www.otlas.eu
Partnerzoekhulpmiddel voor EU-projecten op LinkedIn:
33 https://www.linkedin.com/groups/EU-Projects-PartnerSearch-2842114
Partners zoeken voor Europese en internationale projecten via
Facebook
33 https://www.facebook.com/groups/Partnersearch/?fref=ts

5) MEER INFORMATIE EN CONTACT
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++ EUROPESE STRUCTURELE EN INVESTERINGSFONDSEN (ESI-FONDSEN) ++ EUROPEES FONDS VOOR
REGIONALE ONTWIKKELING (EFRO) ++ EUROPEES SOCIAAL FONDS (ESF) ++ JONGERENWERKGELEGENHEIDS
INITIATIEF (YEI) ++ COHESIEFONDS ++ EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING
(ELFPO) ++ EUROPEES FONDS VOOR MARITIEME ZAKEN EN VISSERIJ (EFMZV) ++ TERRITORIALE
ONTWIKKELING ++ DUURZAME STADSONTWIKKELING ++ DOOR DE GEMEENSCHAP GEÏNITIEERDE
LOKALE ONTWIKKELING (CLLDD) ++ EUROPESE TERRITORIALE SAMENWERKING (ETS) ++
EUROPEES PROGRAMMA VOOR WERKGELEGENHEID EN SOCIALE INNOVATIE (EASI) ++ PROGRAMMA
VOOR
WERKGELEGENHEID
EN
MAATSCHAPPELIJKE
SOLIDARITEIT
(PROGRESS)
++
EUROPEES NETWERK VAN DIENSTEN VOOR DE ARBEIDSVOORZIENING
(EURES) ++

++ UW GIDS TOT EU-FINANCIERING ++
++ JE EERSTE EURES-BAAN ++ FACILITEIT VOOR MICRO FINANCIERING EN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP
(MF/SE) FONDS VOOR EUROPESE HULP AAN DE MEEST BEHOEFTIGEN (FEADD) ++ EUROPEES FONDS VOOR
AANPASSING AAN DE GLOBALISERING (EGF) ++ CREATIEF EUROPA ++ ERASMUS+ ++ EUROPA VOOR DE
BURGERS ++ ERASMUS VOOR JONGE ONDERNEMERS ++ PROGRAMMA RECHTEN, GELIJKHEID EN
BURGERSCHAP ++ PROGRAMMA JUSTITIE ++ FONDS VOOR ASIEL EN MIGRATIE ++ PROGRAMMA VOOR
HET MILIEU EN KLIMAATACTIE (LIFE) ++ FINANCIERINGSFACILITEIT VOOR EUROPESE VERBINDINGEN (CEF)
ENERGIE-, TRANSPORT- EN BREEDBANDNETWERKEN ++ NOODHULPINSTRUMENTEN ++ MECHANISME VOOR
CIVIELE BESCHERMING VAN DE UNIE ++ SOLIDARITEITSFONDS VAN DE EUROPESE UNIE (SFEU) ++ HORIZON
2020 ++ KADERPROGRAMMA VOOR ONDERZOEK EN INNOVATIE++ EU-GEZONDHEIDSPROGRAMMA ++
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