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Throwback 30 november

1. EU-beleid ↔ EU-subsidies
2. EU-subsidielandschap 
3. Idee ↔ een EU-programma







Een goed partnerschap?

Programma/oproep bepaalt

- Hoeveel
- Wel/Niet internationaal
- Consortium (complementariteit, 

quadruple helix, …)

Verschillende rollen

- Vertrek van je ambitieniveau



The perfect match

● Complementariteit
● Gemeenschappelijk doel
● Definitie van de rollen
● Verantwoordelijkheid delen
● Vertrouwen, doorzichtigheid, 

zorg en respect



Waar vind ik partners?

● Jouw eigen netwerk en het netwerk daarvan
● Bezoek infodagen
● Goede voorbeelden: Projectendatabanken
● (Europese) Netwerken
● Nationale contactpunten
● Social Media (LinkedIn)





Het aanvraagformulier

● Wat wil je bereiken? Doelstellingen/Resultaten
● Hoe ga je dat bereiken? Werkpakketten/Activiteiten
● Hoe lang gaat het duren om het te realiseren? Tijdsbestek
● Wie moet erbij betrokken worden? Ruimer dan 

partnerschap
● Hoeveel gaat het kosten? Budget en co-financiering
● Hoe weten we of we geslaagd zijn? Definiëren van het 

indicatorsysteem, meten impact
● Communicatie en Disseminatie
● Beknopte samenvatting



Past je project bij het programma ?

● Aantonen dat het project relevant is voor het programma 
haar doelstellingen en indicatoren 

● Benadruk EU-breed belang  
● Synergieën: Het bredere effect en de doorwerking van het 

project en de verbanden met andere 
programma's/initiatieven aantonen.

● Organisaties waarop het programma zich richt, rechtstreeks 
bij het project betrekken.  



Interne samenhang 

● Gebaseerd op een omschreven en aangetoonde behoefte  
● Logische stroom tussen doelstellingen, activiteiten en 

outputs.... En begroting.  
● Indicatorsysteem: output/resultaat/impact
● Duidelijke structuur voor projectbeheer 
● Duidelijke verdeling van rollen en verantwoordelijkheden
● Uitgebreide communicatie- en disseminatie 
● Transparante projectbegroting 



Van Pen naar Papier
● Vermijd acroniemen en jouw eigen jargon 
● Belang EU-jargon
● Beantwoord alle aspecten van de vraag! 
● Kijk goed naar de beoordelingscriteria van het programma
● Vraag een collega om een proefbeoordeling voor je te doen
● CHECK de indieningsinstructies en volg ze zorgvuldig op! 
● De aanvraag zal dienen als het belangrijkste 

referentiedocument voor het volgen van de voortgang





Begrotingsplanning: enkele beginselen

● Vaste begrotingslijnen variëren afhankelijk van het 
programma (en oproep) en de regio

● Subsidietarieven variëren afhankelijk van het programma 
(en oproep) en de regio. 

● Declaraties meestal om de 6 maanden 
● Declaraties gebaseerd op bewezen uitgaven, die 

gecontroleerd moeten worden.
● Betalingen achteraf 



Kosten- en financieringsplan

KOSTENPLAN
▪ Personeel
▪ Overhead
▪ Reis- en 

verblijfkosten
▪ Externe kosten
▪ Materiaal
▪ Investeringskosten
▪ Audit

▪ Inkomsten?

FINANCIERINGSPLAN
▪ EU-Steun 

▪ Cofinanciering
▪ Eigen inbreng
▪ Publiek 

(Vlaanderen, 
provincie, …)

▪ Privaat



Begrotingsplanning: enkele termen

● Cofinanciering
● Directe kosten
● Indirect kosten
● Eligibiliteit
● Lump Sum



Budgettips

● Start met je eigen gedetailleerde begroting 
● Wees zo realistisch mogelijk 
● Wees niet te optimistisch over hoeveel u in het eerste jaar 

zult uitgeven 
● Als je van plan bent kosten te delen, probeer deze dan tot 

een minimum te beperken (of te vermijden) 
● Overweeg zorgvuldig of je indirecte overheadkosten wil 
● Informeer bij jouw organisatie hoe gemakkelijk 

overheadkosten kunnen worden toegerekend.
● Ondersteuning: cultuurloket





Screening, voorbereiding opportuniteiten

Algemeen: aanbod VLEVA
● Vleva website: subsidiegids, calls, events/webinars, nieuws, lijst 

nationale contactpunten
● Volg onze social media 
● Nieuwsbrief
● Maak een Vleva account aan en ontvang info op maat
● Nieuw: Vleva subsidiegids gids lokale besturen!
● Laat ons weten hoe we jou kunnen helpen via 

subsidieteam@vleva.eu

https://www.vleva.eu/nl
https://www.vleva.eu/nl/vleva
https://www.vleva.eu/nl/user/14534/edit
https://www.vleva.eu/nl/subsidiegids-voor-lokale-besturen
mailto:subsdieloket@vleva.eu


Bedankt! Nog vragen? Meer info?

Kaatje Gevaert: 
Liaisonofficer 

Europese subsidies en 
financiering

T +32 (0)499 56 59 60
E kaatje.gevaert@vleva.eu

www.vleva.eu

@VLEVA

@vlevavzw

@VLEVA


