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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



2.1. Missie van VLEVA

“Vlaamse overheden en het maatschappelijke middenveld 
krijgen een betere toegang tot het Europese beleid door het 

informatieplatform en netwerk dat VLEVA hen biedt. Onze leden 
kunnen zo hun Europese belangen tijdig en geïnformeerd 

behartigen.”

Wat? 
Voor wie? 

Hoe?

Waarom?





__________________________________

Monitor
__________________________________

_____________________________________

Netwerk
______________________________________

________________________

Brug
_______________________

________________________

Loket
________________________

Vier kerntaken van VLEVA



Decentrale werking VLEVA

Project Limburg – project verlengd tot 2025

hoe stroomt informatie het best door naar actoren binnen de 

provincies?

- Provinciale Liaison officer

- Lokaal partnerschap met provinciale actoren (lokale besturen, 

kennisinstellingen, middenveld)

Voordelen

- Dienstverlening op maat (tweerichtingsverkeer)

- In functie van provinciaal beleidskader

- 1 duidelijk contactpunt voor ‘Europa’



VLEVA EU-subsidiewerking

Projectidee? subsidieteam@vleva.eu



EU-subsidiewerking

● Subsidiegids

● Overzicht Europese projectoproepen 

● Subsidieloket: subsidieteam@vleva.eu

● Informatie- en netwerkbijeenkomsten

● Communicatie: website, social media

● Handige tools:

○ Overzicht contactpunten

○ Video: Europese subsidies voor dummies

○ Plaatsen partneroproepen

https://www.vleva.eu/nl/eu-subsidies/subsidiegids
https://www.vleva.eu/nl/eu-subsidies/calls
https://www.vleva.eu/nl/eu-events
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NFZilQ3w7JQThL6ty9y7QJEcAGdPVZtwYl2_cyXur1w/edit#gid=0
https://www.youtube.com/watch?v=HJgJieLlOOU&feature=emb_title




Europees subsidielandschap

centrale programma’s



ERASMUS+

Doel:

● educatieve, beroeps- en persoonlijke ontwikkeling van 

personen in onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport. 

Bijdragen aan duurzame groei, hoogwaardige werkgelegenheid 

en sociale samenhang. Daarnaast moet het innovatie 

stimuleren en de Europese identiteit en actief burgerschap 

versterken:

○ Erasmus+ sport

○ Erasmus+ onderwijs en opleiding

○ Erasmus+ jeugd

https://www.vleva.eu/nl/programma/erasmus-sport
https://www.vleva.eu/nl/programma/erasmus-onderwijs-en-opleiding
https://www.vleva.eu/nl/programma/erasmus-jeugd


ERASMUS

NCP*: 

● Onderwijs: EPOS Vlaanderen

● Jeugd: Jint

● Sport: Sport Vlaanderen en EU Sport Link

Deadlines: zie VLEVA website

https://www.epos-vlaanderen.be/
https://www.jint.be/en
https://www.sport.vlaanderen/paginas/sport-en-europa/erasmus/
https://www.eusportlink.be/


ERASMUS - From fossil to Green

https://www.epos-vlaanderen.be/inspiratie/from-fossil-to-green-learning-from-our-heritage-to-grow-in-a-shared-future/


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

NCP= Nationaal Contactpunt

https://www.vleva.eu/nl/programma/citizens-equality-rights-and-values-programma-cerv
mailto:europavoordeburger@vlaanderen.be


Citizens, Equality, Rights and Values Programma

Voor: culturele organisaties, maatschappelijke organisaties, (semi-

)overheidsorganen, opleidingen.

Opportuniteiten: focus op verbondenheid, Europees burgerschap 

en cultuur

Deadlines: zie VLEVA website



Citizens, Equality, Rights and Values Programma



Creative Europe

Doel

● de bescherming, ontwikkeling en bevordering van de Europese 

culturele en taalkundige verscheidenheid en van het culturele 

erfgoed van Europa

● de verbetering van het concurrentievermogen en het 

economische potentieel van de culturele en creatieve sectoren, 

in het bijzonder de audiovisuele sector

Budget: 2,528 miljard euro

NCP:  Creative Europe Desk Vlaanderen

https://www.vleva.eu/nl/programma/creative-europe
https://www.creativeeurope.be/nl


Creative Europe

Opportuniteiten: 

● de verbetering van artistieke en culturele samenwerking op 

Europees niveau

● Mobiliteit in de audiovisuele sector: de bevordering van het 

concurrentievermogen, schaalbaarheid, samenwerking, 

innovatie en duurzaamheid

● Beleidssamenwerking in vrijheid & inclusieve diversiteit

Deadlines: zie Vleva website



Creative Europe - Sounds of our Cities

https://soocities.github.io/


AMIF - Asylum, Migration and Integration Fund

Asiel en opvang, integratie, terugkeer, grensbeheer en veiligheid

● Efficiënte beheer van migratiestromen

● Uitvoering, versterking en ontwikkeling van:

○ Gemeenschappelijke Europese beleid voor asiel, subsidiaire 

bescherming en tijdelijke bescherming

○ Gemeenschappelijk migratiebeleid

Budget: € 9,9 miljard

NCP: FOD Binnenlandse Zaken, cel EU Fondsen, amif.isf@ibz.eu en Gedelegeerde 

autoriteit (luik Integratie):Vlaams ESF-agentschap, lisa.vanhecke@esf.vlaanderen.be

https://www.vleva.eu/nl/programma/fonds-voor-asiel-migratie-en-integratie


AMIF - Asylum, Migration and Integration Fund

● Opportuniteiten: 

○ integratie (interculturele en interreligieuze dialoog, 

uitwisseling tussen lokale samenleving en migranten)

○ nieuwe benadering voor opleiding, integratieprogramma’s

● Deadlines: zie VLEVA website



AMIF - 2ConnectU

https://esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/2connectu-buddys-noord-limburg


HORIZON EUROPE

Doel

● Europees programma voor onderzoek en innovatie

● Steun aan onderzoeks- en innovatieprojecten, innovatieve 
bedrijven en baanbrekende technologieën

● 3 pijlers:
1. Wetenschap op topniveau
2. Industrieel leiderschap
3. Innovatief Europa

Budget: 95,5 miljard euro

NCP*: NCP Flanders



HORIZON EUROPE



HORIZON EUROPE

Opportuniteiten: European Innovation Council (EIC): one-stop-shop om 

de meest veelbelovende ideeën van het laboratorium naar de ‘echte’ 

wereld te brengen en de meest innovatieve start-ups en bedrijven te 

ondersteunen bij het opschalen van hun ideeën

Deadlines: zie Funding and Tenders portal of VLEVA website

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;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


HORIZON EUROPE - Connecting Nature

https://connectingnature.eu/what-connecting-nature:~:text=Connecting%20Nature%20is%20a%20%E2%82%AC,Caucasus%20(Georgia%20and%20Armenia).


LIFE+

Doel: projecten op het gebied van milieu, klimaat en energie.

● transitie naar een duurzame, circulaire, energie-efficiënte economie, 

gebaseerd op hernieuwbare energie, klimaatneutraal en klimaatbestendig

● milieubescherming, herstel en verbetering van het milieu.

● verlies aan biodiversiteit stoppen/ om te buigen en de aantasting van 

ecosystemen te voorkomen

Budget: 5,432 miljard euro

NCP*: Federaal contactpunt milieuproblematiek en klimaat -

stefanie.hugelier@milieu.belgie.be én Vlaams contactpunt voor Clean energy 

transition - Simon De Wachter - veka.eufinanciering@vlaanderen.be



LIFE+

Opportuniteiten: 

● Milieu mogelijkheden voor projecten rond circulaire economie, 

afvalbeheer, energie-efficiëntie, etc.

● Klimaat : stedelijke aanpassing en ruimtelijke ordening in het kader 

van klimaatadaptatie en -mitigatie.

● Nieuw! “Clean Energy Transition”: overgang naar een energie-

efficiënte, klimaatneutrale en veerkrachtige economie ondersteund 

door coördinatie- en ondersteuningsacties in heel de Unie. 

Deadlines: projectoproepen open mei 2022 - deadline najaar 2022



LIFE+ - Green4Grey

https://green4grey.be/


Digital Europe

Doel: 

Het programma Digitaal Europa heeft als doel om de digitale 

transformatie van de economie, het bedrijfsleven en de 

samenleving in de EU te ondersteunen en te versnellen. Dit door 

middel van de grootschalige uitrol, het verder verspreiden en 

grootschalig gebruik van digitale technologieën. Hierbij hoort ook 

het bevorderen van de toegang tot digitale technologieën en de 

digitale transformatie van deze technologieën.

Budget: 7,5 miljard euro

NCP*: Marie Timmermann  E. Marie.Timmermann@fwo.be

https://www.vleva.eu/nl/programma/digital-europe


Digital Europe

Opportuniteiten: 

● Supercomputers

● Artificiële Intelligentie, data en cloud

● Cybersecurity

● Geavanceerde digitale vaardigheden

● Breed gebruik van digitale technologieën in de economie en de 

samenleving, onder meer via digitale innovatiehubs.

Deadlines: 17 mei 2022



EU4Health

Doel: antwoord van de EU op COVID-19, dat grote gevolgen heeft 

voor het medisch en verplegend personeel, de patiënten en de 

gezondheidsstelsels in Europa. Het grootste 

gezondheidsprogramma ooit met financiering aan EU-landen, 

gezondheidsorganisaties en ngo's.

Budget: 5,1 miljard

NCP*: FOD Volksgezondheid,  Laurence Ballieux

E. laurence.ballieux@health.fgov.be

https://www.vleva.eu/nl/programma/eu4health


EU4Health

Opportuniteiten: 

● innovatieve benaderingen van kankerscreening

● niet-overdraagbare ziekten (NCD's)

● geestelijke gezondheid

● gezondheidstechnologie en arbeidskrachten

Deadlines: zie Vleva website



EU Innovatiefonds

Doel

Het EU- Innovatiefonds (Innovation Fund of ETS-innovatiefonds) is 

een Europees financieringsfonds met als doel het subsidiëren van 

demonstratieprojecten die industriële oplossingen naar de markt 

brengen die Europa koolstofneutraal helpen maken. 

Budget: ongeveer 10 miljard euro

Deadlines: 

oproep voor kleinschalige projecten (kapitaaluitgaven lager dan € 

7,5 miljoen) opent in maart 2022, met deadline in augustus 2022. 

https://www.vleva.eu/nl/programma/europees-innovatiefonds


EU Innovatiefonds

Opportuniteiten: demonstratieprojecten gericht op industriële 

oplossingen om Europa koolstofneutraal te maken. 

● Innovatieve koolstofarme technologieën, processen en 

producten, en milieuveilige afvang en gebruik van CO2 (CCU) in 

industriële sectoren opgenomen in bijlage I van de Europese 

richtlijn die het systeem van emissiehandel voor vaste 

installaties en luchtvaartoperatoren regelt (EU ETS-richtlijn);

● Milieuveilige afvang en opslag van CO2 (CCS);

● Innovatieve technologieën voor hernieuwbare 

energie/energieopslag.



EU Innovatiefonds - voorbeeld

- voorbeeld
https://ec.europa.eu/clima/system/files/2021-11/policy_funding_innovation-fund_large-scale_successful_projects_en.pdf

https://ec.europa.eu/clima/system/files/2021-12/policy_if_pf_2021_northflex_en.pdf

https://ec.europa.eu/clima/system/files/2021-12/policy_if_pf_2021_northflex_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/system/files/2021-11/policy_funding_innovation-fund_large-scale_successful_projects_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/system/files/2021-12/policy_if_pf_2021_northflex_en.pdf


Single Market Programme

Doel:  Verbetering van de toegang van kmo’s tot financiering en 

markten

Het programma voor de interne markt heeft tot doel om de 

toegang van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) tot 

financiering en markten te verbeteren. Het programma wordt 

beheerd door het Europees Uitvoerend Agentschap Innovatieraad 

en het mkb (Eismea).

Budget: 4.2 miljard euro

NCP*: Enterprise Europe Network Vlaanderen

NCP= Nationaal Contactpunt

https://www.vleva.eu/nl/programma/programma-voor-de-eengemaakte-markt
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/single-market-programme_nl
https://eismea.ec.europa.eu/programmes/single-market-programme_en
https://www.enterpriseeuropevlaanderen.be/


Single Market Programme

Opportuniteiten: 

● de toegang tot internationale markten

● start en groei van bedrijven

● regelen van leningen en kapitaalinvesteringen

● digitalisering en verduurzaming



Single Market Programme - voorbeeld

https://www.flandersmake.be/en/research/research-types/european-projects/rec-n-comp


Connecting Europe Facility
Doel: Connecting Europe Facility (CEF) investeert in trans-
Europese netwerken en infrastructuur in de sectoren vervoer, 
energie en digitaal. 

NCP*: Vlaamse/Belgische contactpunten:

● Vervoer: het CEF-team van het Departement Mobiliteit en 

Openbare Werken (cef@mow.vlaanderen.be)

● Energie: Jan Hensmans (Jan.Hensmans@economie.fgov.be)

● Digitaal: Frank Leyman (frank.leyman@bosa.fgov.be), Kris 

Boeykens (Kris.boeykens@economie.fgov.be) en Jessica 

Godoy Chaparro 

(jessica.godoychaparro@economie.fgov.be)

https://www.vleva.eu/nl/programma/connecting-europe-facility-cef
https://cinea.ec.europa.eu/connecting-europe-facility_en


ELENA

Doel

subsidie voor het uitwerken van een projectplan voor een 

grootschalige investering. ELENA is bedoeld als een extra stimulans 

om de lokale overheid te steunen in het beter uitwerken van een 

groot energieproject, bijvoorbeeld met een uitgebreider 

businessplan. Van de kosten voor deze uitwerking wordt 90% 

vergoed.

https://www.vleva.eu/nl/programma/elena-european-local-energy-assitance-facility


Tools

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

nationale contactpunten

● Vleva social media kanalen en nieuwsbrief

● Funding and Tenders portal

● Websites contactpunten

● Inspirerende voorbeelden:

○ projectenbank VLAIO (EFRO en Interreg)

○ projectendatabank Agentschap ESF (ESF en AMIF)

https://www.vleva.eu/nl
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://www.efro-projecten.be/nl/zoek-een-europees-project/
https://esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart


● Subsidiegids lokale besturen - voorjaar 2022

● Opleiding lokale besturen - voorjaar 2022:

● Dag 1: 27 april, 9u00 tot 12u30 (inclusief broodjeslunch) - provinciehuis Limburg

● Dag 2: 24  mei, 9u00 tot 12u30 (inclusief broodjeslunch) - provinciehuis Limburg

● Dag 3: 14  juni, 9u30 tot 14u (inclusief netwerklunch) Vlaams Parlement - Brussel

Wordt verwacht …

https://www.vleva.eu/nl/regionaal-beleid/events/opleiding---van-mogelijkheden-tot-aanvraag-europese-subsidiekansen-voor-jouw-lokaal-bestuur


Maak een profiel aan op www.vleva.eu

↓

Abonneer je op nieuws/subsidieoproepen/events/VLEVA-
Limburg Nieuwsbrief

↓

Lees de EU-subsidiegids 2021-2027

↓

Neem deel aan onze informatiebijeenkomsten

↓

Laat ons weten hoe we jou kunnen helpen via 
subsidieteam@vleva.eu

En nu?

mailto:subsdieloket@vleva.eu


Maandelijks overzicht van belangrijkste EU-nieuws en toekomstige 

VLEVA-events

VLEVA-nieuwsbrief / VLEVA-Limburg Nieuwsbrief

https://www.vleva.eu/nl/inschrijving-nieuwsbrief
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-RX_5Z07dagncZfKcDaC0eHN29GJeE4eir06xBJllJOuV_g/viewform


Bedankt! Nog vragen? Meer info?

Kaatje Gevaert:
Liaisonofficer

Europese subsidies en 
financiering

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

Jan Noelmans:
Liaisonofficer Provincie Limburg

T +32 (0)496 79 32 16
E jan.noelmans@vleva.eu

@VLEVA

@vlevavzw

@VLEVA



Volgende infosessies

Plenaire 

ruimte
Netwerkruimte Zaal 1 Zaal 2 Zaal 3 Zaal 4

11.00u VLEVA
Pitch

NSR NWE
EFRO Maas-Rijn VL-NL

12.00u Pauze

13.00u

Pitch

Maas-Rijn

EFRO

NSR VLEVA NWE VL-NL

14.00u

Pitch

NSR, NWE, 

VL-NL

EFRO Maas-Rijn VLEVA


