EUROPESE PROJECTEN
EN PROGRAMMA’S
Bent u op zoek naar Europese financiering voor uw project? Of heeft
u een innovatief projectidee? Bureau BUITEN helpt u graag met het
aanvragen van Europese subsidie. De huidige programmaperiode van
de EU loopt bijna ten einde. Er zijn nog enkele mogelijkheden om
Europese subsidie voor uw project aan te vragen in 2020, dus wacht
niet te lang. De nieuwe programma’s starten vanaf 2021!

Wat wij doen
• Subsidieaanvragen
• Subsidieadvies
• Projectmanagement
• Programmaontwikkeling en -evaluatie

Overzicht laatste projectoproepen 2020
EU Programma

Toelichting

Deadline

Horizon 2020

Verschillende oproepen voor
innovatie.

Meerdere deadlines gedurende 2020. De deadlines wisselen per oproep, wij kunnen u gratis
adviseren over de mogelijkheden per thema.

Interreg VlaanderenNederland

Projecten ter versterking van
de arbeidsmarkt

30 juni 2020

LIFE

Subprogramma natuur en
milieu
- concept notes (stap 1)

14 en 16 juli 2020
(uitgestelde deadline)
• Milieu en grondstoﬀeneﬃciëntie: 14 juli 2020
• Natuur en biodiversiteit: 16 juli 2020
• Governance en informatie: 16 juli 2020

Subprogramma klimaat
- volledige aanvraag

6 oktober 2020
(uitgestelde deadline)
Voor projecten rond klimaatadapatie,
klimaatmitigatie en governance en informatie.

Europe for Citizens

Projecten binnen strand 2:
Democratische betrokkenheid
en burgerparticipatie

1 september 2020
Voor stedenbanden, netwerken tussen steden
en projecten van maatschappelijke organisaties.

Interreg North Sea Region

Grensoverschrijdende
projecten rond groei en
innovatie, milieu, klimaatverandering en mobiliteit.

Dit wordt nog bekend gemaakt.

Duurzame gebouwen als materiaalbanken van de toekomst
Ook de bouwsector speelt een rol in de transitie naar een circulaire economie. In het BAMB project
ontwikkelen en testen overheden, bedrijven en kennisinstellingen concepten voor circulair bouwen die leiden
tot afvalvermindering en het gebruik van minder grondstoﬀen. Het project ontvangt steun uit het
innovatieprogramma Horizon 2020. Bureau BUITEN ontwikkelde het projectvoorstel en voert het
projectmanagement uit.

Europese uitwisseling voor beter
regionaal beleid
Grensoverschrijdend leren kan lokaal of
regionaal beleid verbeteren. Onze adviseurs
verzorgen het projectmanagement van twee
projecten die in het teken staan van Europese
kennisuitwisseling. In Wildlife Economy werken
in opdracht van de provincie Limburg partners
samen aan het versterken van natuur én
economie door duurzame business modellen. In
ACSELL wordt de innovatiecapaciteit van MKB in
de zorgsector vergroot door de inzet van Living
Labs onder leiding van de Universiteit Tübingen.

Nature-based saneren met steun
van LIFE en Interreg
Verontreiniging in grond en water is een
risico voor mens, plant en dier. Deze verontreiniging kan op nieuwe, duurzame manieren
worden aangepakt die (gedeeltelijke) afgraving van natuurgebieden voorkomen. De
Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij test,
met steun van de EU, samen met bedrijven en
onderzoeksinstituten nature-based saneringstechnieken in Vlaanderen en Nederland.
Onze adviseurs begeleidden de subsidieaanvraag van projectidee tot indiening.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over deze projectoproepen of over
de mogelijkheden voor een projectidee?
Neem dan contact op met Emma Klever.

Emma Klever
emma.klever@bureaubuiten.nl
030-2318945

Vanaf 2021 gaat de nieuwe programmaperiode van
start met nieuwe kansen om subsidie voor uw project
aan te vragen. Wij houden u hiervan op de hoogte.
www.bureaubuiten.nl
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