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Agenda en opbouw masterclass
Deel I
1. Introductie en kennismaking
Zet uw vragen in de chat,
2. Overzicht EU-programma’s
na elk deel worden de
vragen beantwoord
3. EU 2021-2027
4. Meerjarig Financieel Kader
5. Veranderingen t.o.v. 2014-2020 en ontwikkelingen
Deel II
6. Eerste highlights EU-programma’s 2021-2027
Deel III
7. Hoe kunt u uw organisatie voorbereiden?
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Introductie en kennismaking

Impressie deelnemers
aan de webinar
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In dit webinar bespreken we de volgende
programma’s
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EFRO
Interreg Europe
Interreg A
Interreg B (NWE/NSR)
Horizon Europe
Digital Europe
LIFE
European Urban Initiative
Rights and Values
Creative Europe
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EU 2021-2027
•

Zevenjarige budgetcyclus (2014-2020, 2021-2027)

•

Jaarlijkse detailbegroting

•

Onderhandelingen over komende budgetcyclus zijn
nog gaande
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Meerjarig Financieel Kader (MFK)

Voorstel MFK 2021-2027 Europese Commissie, 2018
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budgetproposals-modern-eu-budget-may2018_en.pdf
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Meerjarig Financieel Kader (MFK)

Bron: European Parliamentary Research Service
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/mff2021-2027/index.html
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Meerjarig Financieel Kader (MFK)
•

Ook de subsidieprogramma’s maken deel uit van het MFK

•

De programma’s worden beheerd door verschillende
programma-autoriteiten (verschil in regels, deadlines,
formulieren, procedures)

•

Er zijn programma’s voor verschillende regio’s (NL,
grensgebied, hele EU) en thema’s (innovatie, klimaat,
mobiliteit, milieu, etc.)
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Veranderingen t.o.v. 2014-2020
•

Brexit begrotingsgat

•

Vereenvoudiging regels

•

Nieuwe EU-programma’s,
nieuwe namen

•

Meer aandacht voor
innovaties/digitale tijdperk

•

Duurzaamheid
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Ontwikkelingen: Europese Green Deal
•

Europa als eerste continent klimaatneutraal in 2050

•

‘Kapstok’ voor uiteenlopende set wetgevingsvoorstellen

•

Impact op MFK 2021-2027: 25% van gehele begroting
naar klimaatdoelen (voorstel Commissie)

•

Werkt door op prioriteiten en allocatie programmabudget

•

Just Transition Mechanism en Fund
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Ontwikkelingen: effecten corona op EUprogramma’s
•

Vooropgesteld: ontwikkelingen nog volop gaande

•

Europees Solidariteitsfonds uitgebreid; Europees noodfonds (ESM)
geeft miljardenleningen voor lidstaten

•

Corona Response Investment Initiative (voorstel): ‘overgebleven’
budget fondsen inzetten voor investeringen, bijvoorbeeld voor
crisisreponscapaciteit
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Ontwikkelingen: effecten corona op EUprogramma’s
•

Verwachtingen (… maar is speculeren)
• EU-Programma’s houden vast aan eerder voorgestelde
prioriteiten
• Binnen EU-programma match met corona-gerelateerde
effecten (werkgelegenheid, zorg, toerisme, mobiliteit, etc.)
• Meer ruimte voor gezondheidsonderzoek (bijv. calls binnen
Horizon Europe)
• Nog niet bekend: mogelijke vertraging programma’s?
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Vragen?
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Overzicht EU-programma’s
EU-fondsen
Gedecentraliseerde
fondsen
POP

EFRO

Thematische
fondsen

EFMZV

ESF

LIFE
Erasmus+

Europese Territoriale
samenwerking: Interreg

Interreg A
Interreg
B
European
Urban Initiative

Interreg
Europe

Connecting
Europe
Facility

Horizon
Europe

Creative
Europe
Digital Europe
Rights and
Values
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Indeling per programma
•
•
•
•

Doel programma
Budget
Prioriteiten
Belangrijkste veranderingen

•
•

Later dit jaar of in 2021: calls en programma-eisen
Presentatie betreft stand van zaken, een eerste beeld:
Planning en budget hangt af van nog vast te stellen MFK!
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Prioriteiten Interreg en EFRO
Vijf overkoepelende prioriteiten:

1.
2.
3.
4.

5.

A smarter Europe: innovatie, digitalisering, concurrentiekracht
van het MKB.
A greener, low–carbon Europe: duurzame energie,
klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit.
A more connected Europe: (duurzame) mobiliteit, digitale
connectiviteit.
A more social Europe: toegang tot kwaliteitswerk en onderwijs,
integratie van achtergestelde groepen, gelijke toegang tot
gezondheidszorg.
A Europe closer to citizens: duurzame ontwikkeling op lokaal
niveau.

6.

Governance
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EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)
Doel programma

Een bijdrage leveren aan het ongedaan maken van de
belangrijkste regionale onevenwichtigheden

Budget

500 miljoen euro in Nederland; verdeelsleutel voor
verdeling gelden over regio’s Noord, Oost, Zuid, West.
Afhankelijk van Green Deal en instrumenten die hier
uitvoering aan geven (o.a. Just Transition Fund)

Prioriteiten

Vijf beleidsdoelstellingen (BD)
• BD1: Slimmer Europa
• BD2: Groener, koolstofarm Europa
• BD3: Meer verbonden Europa
• BD4: Socialer Europa
• BD5: Europa dichter bij de burgers
Ieder landsdeel werkt op dit moment aan Operationeel
Programma (OP). Verwachting is dat OP’s dit najaar 2020
compleet zijn, calls open in 2021.

Belangrijkste
veranderingen

Wordt sterk bepaald door uitkomst van Green Deal.
Toegankelijker voor MKB, inzet om administratieve lasten
te verlagen.
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Interreg
• Prioriteiten smarter en greener krijgen de meeste
financiering toegewezen.
• Voorstel Europees Parlement: cofinanciering max. 80%.
• Ook nieuwe indeling samenwerkingsgebieden (ook i.r.t.
Brexit). Interreg gaat van 3 naar 5 niveaus, waarvan drie het
meeste budget krijgen:
1) grensoverschrijdend (vervolg Interreg A)
2) transnationale en/of maritieme (vervolg Interreg B)
5) interregionale innovatieve investeringen.
Minder budget is beschikbaar voor:
3) samenwerking tussen/met EU-gebied buiten Europa
4) interregionale uitwisseling van ervaringen (vervolg
op huidige Interreg Europe
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Interreg A
Doel programma

Interregionale samenwerking tussen aangrenzende
landen.

Budget

Geheel Interreg: 11,3 miljard euro
Budget Interreg A: nog niet bekend

Prioriteiten

Hieronder valt o.a. Interreg VL-NL, Interreg DE-NL, 2Zeeën,
Maas-Rijn. Vijf beleidsdoelstellingen (BD):
• BD1: Slimmer Europa
• BD2: Groener, koolstofarm Europa
• BD3: Meer verbonden Europa
• BD4: Socialer Europa
• BD5: Europa dichter bij de burgers

Belangrijkste
veranderingen

2zeeën op losse schroeven vanwege Brexit, nog geen
voorbereiding voor niew programma.
Interreg VL-NL: geen grote verandering in thema’s en
doelgroepen verwacht
Call 6 geopend: geldt voor projecten die inspelen op de
gevolgen van de coronacrisis. Deadline is 30 juni.
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Interreg B (NWE / NSR)
Doel
programma

Transnationale samenwerking gericht op innovatie.
Programmagebied NWE: Noord, Oost, Zuid NL, BE, LUX, CH en delen van DE
en FR
Programmagebied NSR: provincies Noordzeekust, Noord en Oost NL, DE,
NO en delen van BE, DE en SE

Budget

Geheel Interreg: 11,3 miljard euro
Budget Interreg NSR/NWE: nog niet bekend

Prioriteiten

Vijf beleidsdoelstellingen (BD)
• BD1: Slimmer Europa  zeer waarschijnlijk
• BD2: Groener, koolstofarm Europa  zeer waarschijnlijk
• BD3: Meer verbonden Europa  wellicht
• BD4: Socialer Europa
• BD5: Europa dichter bij de burgers  wellicht
Operationeel programma wordt nu geschreven. Verwachting dat deze in
het najaar van 2020 wordt gepubliceerd. Openstelling programma in 2021.
Oproep om input te leveren (via NCP’s, public survey).

Belangrijkste
veranderingen

Verenigd Koninkrijk zit niet meer bij NWE/NSR.
Verwachting is dat OP’s dit najaar 2020 compleet zijn, calls open in 2021.
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Interreg Europe
Doel programma

Programma gericht op beleid. Helpt regionale en lokale overheden in
Europa bij het ontwikkelen van good practices en faciliteert uitwisseling
van ervaringen met succesvolle regio’s.

Budget

Geheel Interreg: 11,3 miljard euro
Budget Interreg Europe: nog niet bekend

Prioriteiten

Prioriteiten voor Interreg Europe zijn nog niet gekozen.
Vijf beleidsdoelstellingen (BD)
• BD1: Slimmer Europa
• BD2: Groener, koolstofarm Europa
• BD3: Meer verbonden Europa
• BD4: Socialer Europa
• BD5: Europa dichter bij de burgers
Conceptprogramma wordt komende maanden besproken. Publieke
consultatie volgt nog. Programmacommittee komt in september en
december bij elkaar. Akkoord op programma: zomer 2021.

Belangrijkste
veranderingen

Mogelijk ook speciale aandacht voor good cooperation governance en
veiligheid
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Horizon Europe
Doel programma

Programma voor onderzoek en innovatie, het grootste EUonderzoekprogramma. Voorheen bekend als Horizon 2020.

Budget

Commissievoorstel: € 84 – 100 miljard, waarvan meer dan de helft voor de
Global Challenges. Parlement wil fors hoger inzetten.

Prioriteiten

Global Challenges and European Industrial Competitivenes (voorheen vielen
hieronder de societal challenges), gericht op People, planet, prosperity en
georganiseerd in de volgende thema’s:
• Gezondheid
• Inclusieve en veilige samenleving
• Digitale ontwikkeling en industrie
• Klimaat, energie en mobiliteit
• Voedsel en natuurlijke hulpbronnen en veiligheid

Belangrijkste
veranderingen

Nieuwe programmaopbouw (pijlers) > zie volgende sheet

Vijf missies, om impact van onderzoek op de samenleving te vergroten:
1. Adapting to climate change
2. Cancer
3. Healthy oceans, seas, coastal and inland waters
4. Climate-neutral and smart cities
5. Soil health and food
Strategisch plan vormt de grondslag voor pijler twee van Horizon Europe.
Definitief concept wordt eind juni verwacht.
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Horizon Europe
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Digital Europe
Doel programma

Ondersteunen van digitale transformatie van de Europese economie
en samenleving en dit ten goede laten komen van Europese burgers
en bedrijven.
Focus: versterken van capaciteit en vergroten verspreiding/gebruik

Budget

9,2 miljard euro

Prioriteiten

•
•
•
•
•

High-performance computing (2,7 miljard euro)
Kunstmatige intelligentie (2,5 miljard euro)
Cyberbeveiliging en vertrouwen (2 miljard euro)
Geavanceerde digitale vaardigheden (700 miljoen euro)
Uitrol, optimaal gebruik van digitale capaciteiten en
interoperabiliteit (1,3 miljard euro)

Belangrijkste
kenmerken

•
•
•

Nieuw programma – synergiën met Horizon Europe en CEF
Uitvoering middels Europese publiek-privaat partnerschappen
Prioriteit jaar 1: opzetten netwerk van digitale-innovatiehubs,
waar lidstaten ‘kandidaatentiteiten’ voor aanwijzen
Uitvoering ligt bij Europese Commissie
Doelgroepen: overheden, bedrijven, beroepsbevolking

•
•
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LIFE
Doel programma

Bijdragen aan de overgang naar een schone, circulaire,
energiezuinige, koolstofarme en klimaatbestendige economie.
Bescherming en verbetering van milieu en het tot staan brengen en
ombuigen van verlies van biodiversiteit.

Budget

5,4 miljard euro

Subprogramma’s

Milieu
• Natuur en biodiversiteit (2,15 miljard)
• Circulaire economie en levenskwaliteit (1,35 miljard)
Klimaat
• Mitigatie van en aanpassing aan klimaatverandering (950
miljoen)
• Overgang naar schone energie (1 miljard)

Belangrijkste
veranderingen

•
•
•

•

(Mogelijk) flink hoger budget
Grootste thematische verschuiving: nieuwe prioriteit
‘Overgang naar schone energie’
Géén vastgelegde thematische prioriteiten voor meer
flexibiliteit i.r.t. nieuwe ontwikkelingen
‘Nieuw type’ projecten: strategische natuur projecten,
strategische geïntegreerde projecten, standaardprojecten
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LIFE: laatste call huidige programmaperiode
•

Subprogramma Milieu:
• Milieu en grondstoffenefficientie: 14 juli 2020
• Natuur en biodiversiteit: 16 juli 2020
Middels concept note (step 1)

•

Subprogramma Klimaat
• Klimaatmitigate: 6 oktober 2020
• Klimaatadapatie: 6 oktober 2020
Met volledig voorstel

Meedenken met het volgende programma? Geef je input middels:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Targeted_Consultation_LIFE-2021-2027
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European Urban Initiative
Doel programma

Instrument ter ondersteuning van de EU Urban Agenda, gestart in
2016 met het Pact van Amsterdam. Focus op duurzame stedelijke
ontwikkelen rond verschillende thema’s.

Budget

500 miljoen euro

Prioriteiten per strand

Support for capacity-building
• Bevorderen van ‘community of practice’ voor duurzame
stedelijke ontwikkeling
Support for innovative actions
• Experimenteren rond duurzame stedelijke ontwikkeling en
ontwikkelen van schaalbare innovatieve oplossingen voor
stedelijke uitdagingen
Support for knowledge, policy development and communication
• Structurele kennisbasis ontwikkelen voor beter beleid en
implementatie van duurzame stedelijke ontwikkeling.
Ondersteuning Urban Agenda.

Belangrijkste
veranderingen

•

•
•

Vervangt huidige programma’s URBACT en Urban Innovative
Actions
Thematisch heel breed: duurzame stedelijke ontwikkeling is
focus maar op verschillende thema’s (zie hiervoor thema’s
Urban Agenda)
Vorm en invulling programma-autoriteit nog onduidelijk
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Rights and values
Doel programma

Bescherming en bevordering van Europese rechten en waarden,
o.a. door ondersteunen van maatschappelijke organisaties.

Budget

640 miljoen euro

Prioriteiten per strand

Gelijkheid en rechten
• Voorkomen en bestrijden van ongelijkheid en discriminatie en
beschermen en bevorderen van rechten
Betrokkenheid en participatie van de burger
• Inzicht van EU-burgers in Europese geschiedenis, cultureel
erfgoed en culturele diversiteit
• Uitwisseling en democratische participatie van EU-burgers
Bestrijding van geweld (‘Daphne’)
• Voorkomen en bestrijden van geweld tegen kinderen, jongeren
en vrouwen en ondersteunen van slachtoffers

Belangrijkste
veranderingen

•
•
•
•

Europe for Citizens en Rights, Equality and Citizenship
samengevoegd in één programma
Eén fonds dat ook het Justice programme omvat
Meer focus op Europese waarden en mensenrechten
Nieuwe invulling strand 2 moet afgewacht worden, maar
ondanks verschillen veel hetzelfde, o.a. thematiek, lump sums,
operationele steun voor NGO’s.
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Creative Europe
Doel programma

Bevorderen van Europese samenwerking op het gebied van cultuur
en erfgoed & verbetering concurrentievermogen van de culturele
en creatieve sectoren

Budget

1,85 miljard euro verdeeld over 3 strands

Prioriteiten per strand

Cultuur
• Horizontale acties: samenwerkingsprojecten, netwerken,
platforms, mobiliteit, etc.
• Sectorale acties: muziek, boeken, architectuur, cultureel
erfgoed
Media
• Productie, verspreiding en toegankelijkheid van audiovisuele
werken
Sectoroverschrijdend
• Beleidssamenwerking, creatieve innovatie, programmadesks

Belangrijkste
veranderingen

•
•
•

Publieksontwikkeling geen specifieke doelstelling meer binnen
Cultuur
Muzieksector opgenomen na pilot ‘Music Moves Europe’;
onderscheid tussen horizontale & sectorale acties
Binnen sectoroverschrijdend nieuwe focus op journalistiek,
mediageletterdheid en pluralistisch medialandschap

30

Vragen?
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Hoe kunt u uw organisatie voorbereiden?
Aan de slag binnen de eigen organisatie:
• Match prioriteiten eigen organisatie met
prioriteiten EU
• Focus op ‘icoonprojecten’ voor 2021: hoge
urgentie, concreet, passend TRL-niveau
• Bedenk een pitch voor de eigen organisatie
De nieuwe programma’s worden nu geschreven, het is
nu de tijd om goede ideeën, thema’s in te brengen.
Geef je ideeën door aan de nationale contactpersonen!
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Hoe kunt u uw organisatie voorbereiden?
Websites en nieuwsbrieven nationale agentschappen:
• RVO (NL) > www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer
• Vleva (BE) > www.vleva.eu
• Dutchculture (NL) > www.dutchculture.nl
• Erasmus+ (NL) > www.erasmusplus.nl
• Interreg Vla-NL > www.grensregio.eu
• Interreg DE-NL > www.deutschland-nederland.eu/nl/
• POP: website provincies
• EFRO:
• OP Noord > www.snn.nl
• OP Oost > www.op-oost.eu
• OP Zuid > www.stimulus.nl
• OP Kansen voor West > www.kansenvoorwest2.nl
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Wij helpen u voorbereiden
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorlichting en workshops EU programma's
Subsidiescans
Opstellen EU-subsidieaanvragen
Second opinion EU-subsidieaanvragen
Opstellen Europa-strategieën
Begeleiding EU-projecten
Projectmanagement EU-projecten
Opstellen en evalueren EU-programma's
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Wij helpen u voorbereiden
Wij informeren u via:
• Meeting/webinar
• Factsheets
• Website > www.bureaubuiten.nl
• Nieuwsbrief > www.bureaubuiten.nl/nieuws
• LinkedIn en Twitter
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Laten we contact houden

Emma Klever
emma.klever@bureaubuiten.nl
030-231 89 45

Rutger van Raalten
rutger.vanraalten@bureaubuiten.nl
030-231 89 45
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