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1. EU financiering via subsidie

2. Projectleider of partner
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4. Bij wie kan je terecht

Vandaag:



1. EU Subsidie

Beleidsdoelstellingen EU

Call for proposal

Projecten

Programma’s

Op basis van een ‘single 
lump sum’

Op basis van kosten (‘eligible’)
• Terugbetaling werkelijke kost
• Terugbetaling via simplified cost options (SCO)

• Unit cost
• Lump sum
• Flat rate (%)

Combinatie van beide







Brochure Multi 
Annual Framework

file:///C:/Users/annemie.verlinden/Downloads/the%20eus%202021-2027%20long-term%20budget%20and%20nextgenerationeu-KV0221232ENN.pdf


2. Projectleider of partner?

projectleider

• Projectontwikkeling
• Projectcoördinatie
• Monitoring
• Evaluatie
• Budget en 

compliance

partner

• Betrokken bij de 
projectontwikkeling 
of komt er later bij

• Werkt een deel van 
het programma uit

• Rapporteert aan de 
projectleider

• Budget en bewijsstukken



2. Projectleider of partner

➢ Wie doet wat?
➢ Goede afspraken over rapportering
➢ Begroting en compliance:

▪ Zakelijk profiel
▪ Degelijke compatibele tools 

(browser, spreadsheet, 
communicatie, cloud, ..)



3. Budget

▪ Voorbereiding
▪ Co-financiering
▪ Handleiding ePRAG
▪ Funding and tender opportunities
▪ Website programma



3. Budget – co financiering

Een EU subsidie financiert niet altijd het volledige budget dat 
nodig is om je project te realiseren. 

Je zal andere financiële middelen aanspreken om het budget rond 
te krijgen. Dit is co-financiering

Welke eigen middelen komen in aanmerking:
- Eigen middelen 
- Inkomsten uit het project
- Bijdragen van derde partijen

- Bv subsidies Vlaanderen kunstendecreet



3. Budget – website van het 
programma 

▪ Doelstellingen van het programma
▪ Voorbeeld aanvraag formulier

▪ Bv Erasmus+ programme guide
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-
11/Erasmus%2BProgramme%20Guide2023_en.pdf

 What is the budget
 Aanvraag formulieren

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-11/Erasmus%2BProgramme%20Guide2023_en.pdf


3. Budget – funding & tender 
opportunities

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-
documents;programCode=CREA2027

• Per programma geordend
• Voorbeeld van annotated grant agreement
• Simplified costs die reeds werden afgesproken

• Bv transportkosten Creative Europe
• Calculater voor afstanden 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-
tenders/information-contractors-and-beneficiaries/calculate-unit-
costs-eligible-travel-costs_en#table-unit-cost-amounts-per-
distance-band

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=CREA2027
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/calculate-unit-costs-eligible-travel-costs_en#table-unit-cost-amounts-per-distance-band


3. Budget - ePRAG

https://wikis.ec.europa.eu/display/ExactExternalWiki/ePRAG

Practical Guide
• Voorbeeld begroting

• Annex B
• Toelichting over simplified costs

• Annex K

https://wikis.ec.europa.eu/display/ExactExternalWiki/ePRAG


3. Budget

▪ Uitbetaling van de subsidie

Voorbeeld

Projectbudget 1000
EU Subsidie 60% 600
Eigen middelen 40% 400

Voorschot EU 60% 360 (60% van 600)
Eigen middelen 400 (timing beschikbaarheid?)
Benodigde overbrugging 240 (40% van 600)
Totaal budget 1000



3. Budget

▪ Registreren van de kosten
▪ Analytisch boekhouden
▪ Bewijsstukken



Wie kan je hierbij helpen

National contact points

Begroting EU subsidies:




