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Van EU naar Vlaanderen? 

Beleidskader Europa 2020
     Meerjarig Financieel Kader 2014-2020

40 thematische EU-subsidieprogramma’s
Jaarlijkse werkprogramma’s

Subsidieoproepen (calls)
Projecten



VLEVA EU-subsidiewerking



Subsidielogica

● financiële instrumenten versus eenmalige subsidies
● terugkerende subsidieoproepen
● ad-hocsubsidies
● gecentraliseerd (EU) en gedecentraliseerd (B/VL)
● nationale contactpunten: ESF Vlaanderen, Epos vzw, NCP 

Flanders….

Denk ruim

● 1 project, veel programmamogelijkheden
● Alles is Europa 2020



Programma’s

• ESF
• Erasmus+
• Horizon 2020
• COSME
• EaSI
• EFRO/Interreg
• Nationale contactpunten: adressen! 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NFZilQ3w7JQThL6ty9y7QJEcAGdPVZtwYl2_cyXur1w/edit?usp=sharing


Europees Sociaal Fonds (ESF)

Doel 
werkgelegenheid stimuleren

Inhoud
● investeren in duurzame en kwalitatieve jobs op de Vlaamse arbeidsmarkt en 

investeren in opleiding en levenslang leren
● ondersteunen van sociale integratie en gelijkheid en op het bestrijden van 

armoede
● structurele maatregelen op bedrijfsniveau die mensen aanmoedigen om 

langer te werken
● transnationale uitwisseling en samenwerking en op innovatie

Budget
400 miljoen euro Europese subsidies + 600 miljoen euro Vlaamse subsidies

Contact: onthaalesf@esf.vlaanderen.be



● Doel 
betere vaardigheden 
grote inzetbaarheid op arbeidsmarkt
moderniseren van onderwijs, opleiding, jeugdwerk en sport

● Budget € 14,7 miljard
● 3 kernacties: 

○ KA 1: Individuele leermobiliteit
○ KA 2: Strategische partnerschappen: samenwerking voor 

innovatie en goede praktijken

○ KA 3: Steun voor beleidshervormingen

Contact: Epos vzw, E. info@epos-vlaanderen.be, T. 02 553 97 31

https://cjsm.be/cultuur/erasmus-0

https://cjsm.be/cultuur/erasmus-0


Doel
● Innovatie en onderzoek als middel om economie aan te zwengelen
● De EU opnieuw wereldleider maken in technologie
● Dicht bij markt 

Budget € 78 miljard
● Cofinanciering: 100% voor onderzoek, 70% dicht bij de markt

Inhoud: 3 pijlers
● Wetenschap op Topniveau
● Industrieel Leiderschap
● Maatschappelijke uitdagingen

            CONTACT: www.ncpflanders.be
www.ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

http://www.ec.europa.eu/programmes/horizon2020/


Doel
Concurrentievermogen en duurzaamheid van Europese bedrijven,
ondernemerschap stimuleren, extra aandacht voor jonge, nieuwe      
en vrouwelijke kandidaat-ondernemers

Budget
€ 2,03 miljard - cofinanciering: tussen 40% en 75%

Inhoud
● Verbetering van de kadervoorwaarden voor ondernemen
● Stimuleren van ondernemerschap
● Toegang tot financiering en afzetmarkten

                         Contact: lutgart.spaepen@vlaio.be
                     ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm


Doel
projecten financieren die een kwalitatieve en duurzame 
werkgelegenheid promoten, een aanvaardbaar niveau van sociale 
bescherming garanderen, sociale uitsluiting en armoede bestrijden 
en werkomstandigheden verbeteren

Meer informatie: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081

Nationaal Contactpunt: ria.schoofs@werk.belgie.be & 
gauthier.cocle@minsoc.fed.be

Europees programma voor tewerkstelling 
en sociale innovatie

mailto:ria.schoofs@werk.belgie.be
mailto:gauthier.cocle@minsoc.fed.be


Doel  
Het Europese regionale beleid wil de verschillen tussen de 
ontwikkelingsniveau van regio’s verkleinen

Inhoud
● stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en 

innovatie
● versterken van het concurrentievermogen van kmo's
● bevorderen van de overgang naar een koolstofarme economie
● bevorderen van een duurzame grootstedelijke ontwikkeling

Investeren in groei en 
werkgelegenheid: EFRO Vlaanderen

Budget 
 € 345,5 miljoen euro voor Vlaanderen, waarvan 45,2 miljoen euro 
voor Limburg





Hoe op de hoogte blijven 
van Europese subsidies?

● Maak een account aan op www.vleva.eu 
● Lees onze subsidiegids
● Browse door de verschillende subsidiecalls

http://www.vleva.eu


VLEVA-subsidieteam

Stuur jouw vraag of projectidee naar: 
subsidieteam@vleva.eu

mailto:subsidieteam@vleva.eu
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