
VLEVA 
EU subsidies voor de 

cultuursector 

Erasmus+ 
European Solidarity Corps 



Informatie en inspiratie

- Uitleg over verschillende binnen E+ en ESC 

- Inspiratie van andere goedgekeurde cultuurprojecten

- Live getuigenissen : 1000 pieces Puzzle – Zinnema

- Q&A



• JINT geeft info en verwijst jongeren door voor hun internationale 
ervaring 

• JINT ondersteunt jeugdorganisaties in de uitbouw van hun 
internationale werking en expertise 

• JINT geeft JEUGD-subsidies aan projecten in binnen- en 
buitenland via 3 subsidieprogramma’s 



Subsidieprogramma’s - YOUTH 

2021 – 2027
Jongeren én jeugdwerk
Niet-formeel leren

2021 – 2027
Jongeren
Solidariteit

2009 – nu
Jongeren én jeugdwerk
België



SUBSIDIEPROGRAMMA’S



Doelgroepen

GROEPSPROJECTEN DOOR EN 
VOOR JONGEREN  

PROJECTEN VR JEUGWERKERS/ 
ORGANISATIES

PROJECTEN VR INDIVIDUELE 
JONGEREN



GROEPSPROJECTEN VOOR EN DOOR 
JONGEREN 



GROEPSPROJECTEN VOOR EN DOOR JONGEREN 
3 acties/ 3 focussen/ 3 subsidiemanieren



Solidariteitsprojecten



SOLIDARITEITSPROJECTEN

Wat
Nationaal jongereninitiatief met als doel positieve 
verandering creëren op lokaal vlak. 

Ø Solidariteit

Ø Initiatief van 5 jongeren 

Ø Reageren op een nood in hun directe omgeving

Ø Lokale impact 

Ø Coach 



Solidariteitsprojecten



SOLIDARITEITSPROJECTEN

Centen

Project management: €595 per maand

Coach: €214 per dag, max. 12 dagen (= €2.568)



Participatieprojecten



PARTICIPATIEPROJECTEN

Wat
Groepjes jongeren, vanuit een organisatie of een losse informele groep, 
werken samen aan een participatief (inter)nationaal project rond 
democratie en Europees burgerschap.

Ø Participatief = voor en door jongeren – kerngroep van 4 jongeren
Ø Stem laten horen = deelnemen aan het maatschappelijk/cultureel debat = 

verandering! 
Ø Event 
Ø Bewustmaking van gedeelde Europese waarden en fundamentele rechten 

(EU Youth Goals)
Ø Nationaal/ internationaal



Participatieprojecten –
geïnitieerd vanuit organisaties 



PARTICIPATIEPRORJECTEN
Centen

Projectmanagement: 500 euro/maand

Coaching voor informele groepen: maximum 12 dagen (€214 per dag)

Youth participation events support: 100/deelnemer (seminaries, conferenties …)



Groepsuitwisselingen



Wat?

Groepjes jongeren uit verschillende landen of gemeenschappen 

ontmoeten elkaar rond een zelfgekozen thema en wisselen hierover 

ideeën en ervaringen uit. Ze leren elkaars leefwereld kennen. 

Ø Intercultureel leren
Ø Leerproces = Peer learning (youthpass)
Ø betrokkenheid van jongeren bij uitbouw project
Ø Impact ligt vooral op de jongeren zelf

GROEPSUITWISSELINGEN



GROEPSUITWISSELINGEN



GROEPSUITWISSELINGEN

-13-30 jaar

-16-60 deelnemers in totaal (excl. 

groepsbegeleiders) *Uitzondering inclusie 10 

deelnemers

-Activiteit : 5-21 dagen

-Minstens 2 landen, gaat door in land van een 

partner

-Elke nationale groep heeft minstens 1 

groepsbegeleider 18+

-12-25 jaar

-4 tot 15 dagen

-8 tot 60 deelnemers 

-Met groep uit FR en/of DE Gemeenschap



Centen 

Travel: vervoer heen en terug voor uitwisseling, ook itinerante activiteiten mogelijk

® vast bedrag o.b.v. km (bewijs)

Organisational support: om groepsuitwisseling uit te voeren

® 100 euro per deelnemer 

Individual support: verblijf en levensonderhoud

• Bedrag per dag per deelnemer, afhankelijk van de locatie

Voorbereidend bezoek: 575 euro per deelnemer



PROJECTEN VR JEUGDWERKERS / 
JEUGDORGANISATIES





Mobiliteit van jeugdwerkers
Ø Internationaal
Ø Professionele ontwikkeling van 

Jeugdwerkers = opbouw 
expertise

Ø Impact op eigen werking 



(kleinschalig) Jeugdpartnerschap
Ø langdurig traject met buitenlandse partners (geen project) 
Ø Gemeenschappelijk thema of behoefte / uitwisseling 

knowhow en expertise 
Ø Netwerk/ onderzoek/ ontwikkeling tool
Ø Impact op de organisatie / impact op werkveld 

Ø Lump sums



Kleinschalig jeugdpartnerschap

- 6 maanden tot 2 jaar

- Minstens 2 organisaties uit 2 verschillende 
landen (nieuwkomers in EU programma –
netwerk) 

- Partnerschap in activiteiten opsplitsen

- Europa en buurlanden

- Vereenvoudigd budget = lump sump

- 30000 of 60000€

Jeugdpartnerschap

- 1 tot 3 jaar

- Minstens 3 organisaties uit 3 verschillende    
landen 

- Europa en buurlanden

- Budget in Work Packages opsplitsen (20% vr 
project management)

- Vereenvoudigd budget = lump sump

- 120.000, 250.000 of 400.000 €



PROJECTEN VR INDIVIDUELE 
JONGEREN



Vrijwilligerswerk



Wat is de rol van JINT?

1. Van idee tot afronding dossier

2. Feedback op aanvraag tot 2 weken voor subsidiedeadline

3. Ondersteuning voor technische en budgettaire vragen

4. Vormingen, netwerkmomenten, tools….



Praktisch: procedure tot indiening

• Externe assessoren en evaluatiecommissie

• Resultaat 10-12 weken na deadline

• Contract tussen JINT en aanvrager/indiener

• Voorschot

• Project uitvoeren

• Subsidieverdeling bepaal je zelf

• Houd de nodige bewijsstukken bij!

• Beneficiary Module

• Houd JINT op de hoogte van wijzigingen

• Eindverslag en afrekening
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THE POWER OF TOGETH ER.

www.jint.be

www.erasmusplusjeugd.be

www.europeansolidaritycorps.be

www.bel’J.be

projecten@jint.be

02 209 07 20

http://www.jint.be/
http://www.erasmusplusjeugd.be/
http://www.europeansolidaritycorps.be/
mailto:projecten@jint.be

