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VLEVA?
- Vlaams-Europees Verbindingsagentschap

- In 2006 opgericht

- Publiek-private vzw 

- 38 leden 

- Brug tussen Europa en Vlaamse lokale 

overheden, het middenveld en de 

Vlaamse overheid
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Citizens, Equality, Rights and Values Programma

Bescherming van Europese waarden, gelijkheid en democratie.

1. Beschermen en promoten van Europese waarden

2. Gelijkheid en Rechten

3. Engagement en betrokkenheid van burgers

4. Daphne: Strijd tegen geweld

Budget: €1 554 000 000

NCP: nog niet bekend - voorlopig kan je met vragen terecht bij 

europavoordeburger@vlaanderen.be

mailto:europavoordeburger@vlaanderen.be


Citizens, Equality, Rights and Values Programma

Doelgroep

● Lokale/regionale overheden

● Non-profitorganisaties (inclusief maatschappelijke organisaties, 

culturele organisaties, jeugdorganisaties, onderwijs en 

onderzoeksinstellingen)

Meer informatie

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/internationaal-cultuur

beleid/subsidies/europa-voor-de-burger 

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/internationaal-cultuurbeleid/subsidies/europa-voor-de-burger
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/internationaal-cultuurbeleid/subsidies/europa-voor-de-burger


Citizens, Equality, Rights and Values Programma

Calls 

● European Remembrance - opent 29/4

Deadline: 22 juni 2021

Lump sum call

Budget: 4 515 000 euro

Duur project: 12-24 maanden

Consortium: minstens 2 aanvragers, liefst transnationaal

● Call komt nog eens terug in het najaar met een budget van 7 

miljoen euro

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-rem;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Citizens, Equality, Rights and Values Programma



● Uitwisselingsprogramma voor jonge ondernemers

● Doelgroep:

○ Nieuwe ondernemers (max 3 jaar)

○ Ervaren ondernemers die kmo bezitten of beheren

● Financiële steun voor reis- en verblijfkosten (530-1100 euro)

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

Voka Oost-Vlaanderen: sophia.debruyne@voka.be

Kavka! vzw: Tanya@kavka.be 

Erasmus voor Jonge Ondernemers

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
mailto:sophia.debruyne@voka.be
mailto:Tanya@kavka.be


Europees programma om de digitale transformatie te ondersteunen.

Vijf onderdelen

- Supercomputers

- Artificiële intelligentie: data en cloud

- Cybersecurity

- Geavanceerde digitale vaardigheden

- Breed gebruik digitale technologieën in economie en samenleving

Budget: €7,5 miljard

NCP: Simon Verschaeren (simon.verschaeren@vlaanderen.be)

Aankondiging officiële NCP volgt binnenkort

Digital Europe

mailto:simon.verschaeren@vlaanderen.be


Digital Europe: Europeana

● Bouwt verder op Europeana.eu-portaal

● Creatie European Common Data Space for Cultural Heritage

● Focus: 3D digitalisering, hergebruik van gedigitaliseerde 

culturele bronnen en cross-sectorale en transnationale 

samenwerking

● Europeana Strategie 2020-2025

● Openbare aanbesteding - 2021

Budget: 14 miljoen euro

https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/EU2020StrategyDigital_May2020.pdf


Digital Europe: Data space for Media

● Competitiviteit van mediasector verbeteren via betere data 

infrastructuur

● Focus op data rond content, consumptiegedrag, data over 

publiek, 3D animatie-modellen en productie metadata

● SME support grant - 2021

Budget: 10 miljoen euro

● Cofinanciering: 75% voor kmo’s, 50% andere aanvragers



Funding & Tenders Portal

● Portaal met (aangekondigde) calls en openbare 

aanbestedingen

● Wil je een project indienen?

Zorg ervoor dat elke partner een Participant Identification 

Code (PIC) heeft

● Begin op tijd aan jouw aanvraag!

● Stap voor stap ‘Hoe gebruik ik Funding & Tenders Portal’?

https://webgate.ec.europa.eu/funding/display/ECResearchGMS/IT+How+To


VLEVA EU-subsidiewerking

Projectidee? subsidieteam@vleva.eu



Video ‘EU-subsidies voor dummies’

https://youtu.be/HJgJieLlOOU
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