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Vooraf… 

2 

• Vragen tijdens de presentatie? Stel je vraag in de chat 
• Behandelingen vragen na afloop presentaties 
• De presentatie wordt opgenomen en beschikbaar gesteld op 

bureaubuiten.nl, zodat je deze later terug kunt kijken  
 
 
 

Controleer als je wilt spreken 

of je microfoon aan staat 
Via dit icoon open je de chat  



Het EU-team van Bureau BUITEN 
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Emma Klever Rutger van Raalten 
 

 

Ilse van der 
Werf 

Bianca van Baar Lydia dos Santos  
Carvalhal-Krijnen 

Maarten Kruger 

Anneke van Mispelaar 



Agenda en opbouw masterclass 
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Deel I 
• Introductie en kennismaking 
• Update EU 2021-2027 en Meerjarig Financieel Kader 
• Corona: effecten en nieuwe programma’s 
 
Deel II 
• Stand van zaken EU-programma’s 2021-2027 
 
Deel III 
• Hoe kunt u uw organisatie voorbereiden? 
 
> Doorpraten over eerste projectideeën 



Wie neemt deel aan de masterclass? 
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EU 2021-2027 
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• Europese Raad heeft eind juli overeenstemming 
bereikt over positie budget 2021-2027 
 

• Onderhandelingen met het Europees Parlement over 
het MFK en ‘eigen middelen’ zijn gaande 
 

• Het Europees Parlement vraagt hogere budgetten voor 
15 ‘flagship programmes’, waaronder onderzoek 
(Horizon) en culturele sector (o.a. Creative Europe)  
 



Bron: https://epthinktank.eu/2018/09/24/post-2020-multiannual-financial-framework/blog_table-edited_15-flagship-
programmes-cf-01/ 



Next Generation EU 
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• Next Generation EU: loopt naast MFK voor 2021-2023 
• Reguliere MFK: 1.074 miljard euro; lange termijn doelen 
• Next Generation EU: 750 miljard euro; herstel coronacrisis 

 

• Recovery and Resilience Facility (RRF) voor lidstaten, 
deels via leningen (360 miljard) en deels via subsidies 
(312,5 miljard) 
• Nationaal programma met subsidies wordt opgezet 

 

• REACT-EU en aanvullende subsidies voor andere 
fondsen 
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Andere ontwikkelingen 
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• Hernieuwde focus op culturele sector en getroffen sectoren, 
bijvoorbeeld:  
• Erasmus calls ‘Digital Education Readiness’ en ‘Creativity’ 

(deadline 29 oktober 2020) 
• Creative Europe extra call culturele projecten in 

Overzeese gebieden (16 november 2020) 
• Inzet Europees Parlement in MFK-onderhandelingen 

 
• Brexit Adjustment Fund van 5 miljard  

• Wetsvoorstel wordt in november verwacht 
• Voor de meest geraakte landen/sectoren: denk aan 

Ierland, Nederland, België, Duitsland 
 
 



EU Green Deal 
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• Europa eerste klimaatneutrale continent in 2050 > 
aanscherping doelen 2030 (55% CO2-reductie t.o.v. 1990) 

• ‘Kapstok’ voor uiteenlopende set wetgevingsvoorstellen 
(‘fit for 55’), o.a. meer emissiehandel, hernieuwbare 
energie, energie-efficiëntie, hervorming energieheffingen 

• Investeringen in o.a. waterstof, renovatie gebouwen,         
1 miljoen elektrische laadpunten 

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

• Aandeel NextGenEU: 37% naar Green Deal 
• Werkt door op prioriteiten en allocatie programmabudget 
• Horizon 2020: €1 miljard voor ‘Green Deal Call’ 



Vragen? 
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Indeling per programma 
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• Doel programma 
• Budget  
• Prioriteiten 
• Uitgelichte thema’s 
• Type projecten 
• Belangrijkste veranderingen  
• Verwachte planning 

 
• Later dit jaar of in 2021: calls en programma-eisen 
• Presentatie betreft stand van zaken  
    Planning en budget hangt af van nog vast te stellen MFK! 

 
 

 
 



Prioriteiten Interreg en EFRO 
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 Vijf overkoepelende prioriteiten: 
 
1. Slimmer: innovatie, digitalisering, concurrentiekracht van het 

MKB. 
2. Groener, koolstofarm: duurzame energie, klimaatadaptatie, 

circulaire economie, biodiversiteit. 
3. Meer verbonden: (duurzame) mobiliteit, digitale 

connectiviteit. 
4. Socialer: toegang tot kwaliteitswerk en onderwijs, integratie 

van achtergestelde groepen, gelijke toegang tot 
gezondheidszorg. 

5. Dichter bij de burger: duurzame ontwikkeling op lokaal niveau. 
 
 

6. Governance 

 
 



Specific Objectives: slimmer 

15 

A smarter Europe by promoting innovative and smart economic 

transformation 

(i) Enhancing research and innovation capacities and the uptake of 

advanced technologies 

(ii) Reaping the benefits of digitisation for citizens, companies and 

governments 

(iii) Enhancing growth and competitiveness of SMEs 

(iv) Developing skills for smart specialisation, industrial transition and 

entrepreneurship 



Specific Objectives: groener 
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A greener, low-carbon Europe by promoting clean and fair energy 

transition, green and blue investment, the circular economy, climate 

adaptation and risk prevention and management 

(i) Promoting energy efficiency measures 

(ii) Promoting renewable energy 

(iii) Developing smart energy systems, grids and storage at local level 

(iv) Promoting climate change adaptation, risk prevention and disaster 

resilience 

(v) Promoting sustainable water management 

(vi) Promoting the transition to a circular economy 

(vii) Enhancing biodiversity, green infrastructure in the urban 

environment, and reducing pollution 



Specific Objectives: verbonden 
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A more connected Europe by enhancing mobility and regional ICT 

connectivity 

(i) Enhancing digital connectivity 

(ii) Developing a sustainable, climate resilient, intelligent, secure and 

intermodal TEN-T 

(iii) Developing sustainable, climate resilient, intelligent and intermodal 

national, regional and local mobility, including improved access to 

TEN-T and cross-border mobility 

(iv) Promoting sustainable multimodal urban mobility 



Specific Objectives: socialer 
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A more social Europe implementing the European Pillar of Social Rights 

(i) Enhancing the effectiveness of labour markets and access to 

quality employment through developing social innovation and 

infrastructure 

(ii) Improving access to inclusive and quality services in education, 

training and lifelong learning through developing infrastructure 

(iii) Increasing the socio-economic integration of marginalised 

communities, migrants and disadvantaged groups, through 

integrated measures including housing and social services 

(iv) Ensuring equal access to health care through developing 

infrastructure, including primary care 

(v) Enhancing the role of culture and tourism in economic 

development, social inclusion and social innovation 



Specific Objectives: burgers 

19 

A Europe closer to citizens by fostering the sustainable and integrated 

development of urban, rural and coastal areas and local initiatives 

(i) Fostering the integrated social, economic and environmental 

development, cultural heritage and security in urban areas 

(ii) Fostering the integrated social, economic and environmental local 

development, cultural heritage and security, including for rural and 

coastal areas also through community-led local development. 



EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) 
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Doel programma Een bijdrage leveren aan het ongedaan maken van de belangrijkste 
regionale onevenwichtigheden 

Budget De verwachting is dat het totale budget gelijk blijft: €500 miljoen (MFK 
2021-2027 -ongeveer 100 miljoen door overheveling naar JTF + ongeveer 
100 miljoen door ReactEU) met een verdeelsleutel voor verdeling gelden 
over regio’s Noord, Oost, Zuid, West.   
 
Nederland moet van de EC ten minste 85% van de totale EFRO middelen 
aan BD1 en BD2 tezamen toewijzen en minimaal 30% aan BD2.  

Prioriteiten Vijf beleidsdoelstellingen (BD) 
• BD1: Slimmer Europa 
• BD2: Groener, koolstofarm Europa 
• BD3: Meer verbonden Europa 
• BD4: Socialer Europa 
• BD5: Europa dichter bij de burgers 

Uitgelichte thema’s  De programma’s worden op dit moment nog uitgewerkt, maar de 
verwachting is dat Nederland vooral gaat inzetten op innovatie en het 
innovatieve ecosysteem binnen ‘Slimmer’ en ‘Groener’. Ook komen er 
kansen voor energietransitie en circulaire economie.  



Type projecten 
(projectideeën) 

Projecten die zich richten op innovatie en bijdragen aan de doelstellingen 
“Slimmer” en “Groener” en daarbij maatschappelijke impact hebben en 
bijdragen aan maatschappelijke transities.  

Belangrijkste 
veranderingen 

• Wordt sterk bepaald door de uitkomst van de Green Deal 
• Toegankelijker voor MKB 
• Inzet om administratieve lasten te verlagen 
• Grotere betrokkenheid stakeholders (volgend op ‘Entrepreneurial 

Discovery Proces’ bij RIS3) 

Verwachte planning Ieder landsdeel werkt op dit moment aan het Operationeel Programma 
(OP). De verwachting is dat de OP’s dit najaar 2020 compleet zijn en de 
eerste calls open gaan in 2021.  

EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) 



ReactEU 

• Aanvulling op het lopende OP 2014-2020 (één extra prioriteit) 
• ReactEU kan gebruikt worden voor:  

1. Crisisherstel in de context van de COVID-19-pandemie 
2. Een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de 

economie  
• Verwachte inzet NL vooral op 2  

 
• Mogelijk €560 mln voor NL waarvan 50% EFRO en 50% ESF 
• Meer duidelijkheid over het budget verwacht in oktober 
• ReactEU-geld moet uiterlijk 2023 besteed zijn 
• ReactEU-middelen (EFRO-deel) wordt in NL weggezet via de 

landsdelige EFRO-programma’s 
 



Interreg 
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Grensover-
schrijdend (‘A’) 

Transnationaal
(‘B’) 

Interregionaal 
(‘C’) 

Interreg 
Vlaanderen - 

Nederland 

Interreg 
Deutschland - 

Nederland 

North West Europe 

North Sea Region 

2Zeeën 

Europe 

Toekomst 2Zeeën onduidelijk door Brexit. 
In huidige situatie feitelijk een B-programma. 
Doorstart als zelfstandig programma (A? B? 
of als onderdeel van een bestaand 
programma?) 



Interreg budget 
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• Voorstel budget European Territorial Cooperation (Interreg): 
€7,95 miljard: 
• €5,7 miljard voor grensoverschrijdende samenwerking 

maritiem + land 
• €1,4 miljard voor transnationale samenwerking 
• €0,5 miljard voor interregionale samenwerking 
• €0,27 miljard voor samenwerking EU-buitengebieden 

• Waarschijnlijk: tenminste 60% besteden aan ten hoogste 3 
thema’s voor A- en B-programma’s (smarter, greener) 

• Voorstel Europees Parlement: cofinanciering max. 80%.  
• Betreft (voorlopig) 2,42% van cohesiebudget (was: 2,8%),  

o.a. door sterke lobby NL 
 

 
 



Interreg A: Vlaanderen-Nederland 
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Doel programma Interregionale samenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Nederland: Noord-
Brabant, Limburg en Zeeland 
 
Maar: ook partners uit Zuid-Holland én andere provincies kunnen in een 
partnerschap mee doen. Zorg wel dat pilots in het programmagebied 
worden uitgevoerd / effect hebben op het programmagebied.  

Budget Geheel Interreg: 11,3 miljard euro 
Budget Interreg A: nog niet bekend, mogelijk minder dan vorige periode 

Prioriteiten Focus op beleidsdoelstellingen:  
• BD1: Slimmer Europa 
• BD2: Groener, koolstofarm Europa 
Kleine / indirecte rol voor:  
• BD4: Socialer Europa 
• BD5: Europa dichter bij de burgers 

Uitgelichte thema’s Innovatie (‘slimmer’)  
• Samenwerkingsprojecten rond innovatie 
• Gemeenschappelijke innovatie infrastructuur 
• Skills for smart specialisation 
Klimaat (‘groener’ en koolstofarm) 
• Mitigatie: ook overlap met innovatie (o.a. CO2 reductie) 
• Adaptatie 
• Oók biodiversiteitsprojecten 
• Circulaire economie (maar geen afvalvermindering) 
• Duurzame mobiliteit en logistiek 



Interreg A: Vlaanderen-Nederland 
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Uitgelichte thema’s 
 
 

Arbeidsmarkt (‘socialer’) 
• Zie ook Skills for smart specialisation onder innovatie 
Europe dichter bij de burgers wordt op de volgende manier meegenomen:  
• Meer focus op maatschappelijke uitdagingen en doelstellingen (geen 

innovatie om de innovatie) 
• Aandacht voor vraagzijde innovatie en band met markt (opschuiven 

naar / link leggen naar hogere TRL): ook voor zichtbaarheid richting 
burgers 

• Discussie over invulling BD5 verder nog open, bijv. rond meenemen 
toerisme 

Type projecten/ 
projectideeën 
 

Overweeg bij projectideeën rond bovenstaande thema’s de volgende 
zaken: 
• Grensoverschrijdende impact én partnerschap  
• Focus op regionale ontwikkeling, onderbouwde probleemstelling 
• Expertise (partners) kan ook buiten programmagebied worden gehaald 
• Thematisch is er heel veel mogelijk, maar budgettair zal nadruk op BD1 

en BD2 komen te liggen 
 
Projectidee? 
De projectadviseurs van Interreg Vlaanderen-Nederland kun je al 
contacteren om je project informeel te bespreken en te toetsen tegen het 
nieuwe programma. 



Verwachte planning December 2020: gedetailleerde werkprogramma als vergevorderd concept 
beschikbaar (pas definitief na besluit MFK + goedkeuringsprocedure) 
 
Mei-juni 2021: lancering eerste projectoproep 

Interreg A: Vlaanderen-Nederland 



Interreg A: Duitsland-Nederland 

28 

Doel programma Interregionale samenwerking stimuleren tussen Duitsland en Nederland 

Budget Geheel Interreg: 11,3 miljard euro 
Budget Interreg A: nog niet bekend, mogelijk minder dan vorige periode 

Prioriteiten Vijf beleidsdoelstellingen (BD): 
• BD1: Slimmer Europa 
• BD2: Groener, koolstofarm Europa 
• BD3: Meer verbonden Europa 
• BD4: Socialer Europa 
• BD5: Europa dichter bij de burgers 

Uitgelichte thema’s  Nog geen duidelijkheid over  

Type 
projecten/projectide
eën 
 

Zodra de contouren van het programma vast staan kunnen 
geïnteresseerden in contact treden met het regionale 
programmamanagement om over concrete ideeën te praten. 

Belangrijkste 
veranderingen 
 

Nog niet bekend 

Verwachte planning De verwachting is dat het programma in najaar 2021 goedgekeurd kan 
worden door de EC. Goedkeuring van projectideeën kan dan hopelijk eind 
2021/begin 2022. 



Interreg B (NWE / NSR) 
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Doel programma Transnationale samenwerking gericht op innovatie. 
Programmagebied NWE: Noord, Oost, Zuid NL, BE, LUX, IR, 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 B: nog niet bekend, mogelijk minder dan vorige periode 

Prioriteiten Vijf beleidsdoelstellingen (BD) 
• BD1: Slimmer Europa  
• BD2: Groener, koolstofarm Europa 
• BD3: Meer verbonden Europa  
• BD4: Socialer Europa 
• BD5: Europa dichter bij de burgers 

Uitgelichte thema’s  Slimmer: SO1, 2, 9 > versterken onderzoek/innovatiecapaciteit, digitalisering 
Groener: SO1,2,3,4,6,7 (met elementen uit SO5,4,8 ondergebracht bij 
andere SO’s). > energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, slimme 
energiesystemen, klimaatadaptatie, circulaire economie, multimodale 
stedelijke mobiliteit, biodiversiteit en groene infrastructuur  

Type projecten/ 
projectideeën 

Demonstratieprojecten, tussen onderzoeksfase en naar de markt brengen. 
Aandacht voor opschalen: 
 
‘green programme through innovation, upscaling solutions for social 
inclusion and social innovation, and having the integrated territorial 
approach as an overarching element’ (besluit NTF 1 juli 2020) 



Belangrijkste 
veranderingen 

Brexit: VK doet niet meer mee met de nieuwe programma’s 

Verwachte planning De verwachting is dat de OP’s najaar 2020 compleet zijn en de calls  open 
gaan in 2021.  
 
NWE: halverwege oktober: call voor capitalisation initiatives.  

Interreg B (NWE / NSR) 



Interreg Europe 
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Doel 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, mogelijk minder dan vorige 
periode 
80% budget naar 15 Specific Objectives (van de 22), vooral smarter, 
greener, social 
´20%´ naar rest 

Prioriteiten Werken met het Interreg Specific Objective “Better Cooperation 
Governance;  hieronder verschillende Specific Objetives, gekozen uit de 
vijf prioriteiten (smarter, greener, connected, social, citizens). Daarnaast 
twee Interreg Specific Objectives: 
• Governance – capaciteitsopbouw, juridische en administratieve 

grensoverschrijdende uitdagingen, capaciteit voor macroregionale 
strategie, trust-building en maatschappij.  

• Veiliger – buitengrenzen: support voor grensmanagement, mobiliteit 
en migratie management, bescherming migranten.  

Uitgelichte thema’s  Vooral budget naar smarter (SO1,2,3,4), groener (SO1,2,3,4,5,6,7) en 
social (SO1,4,5)  

Type projecten/ 
projectideeën 

Interregionale samenwerkingsprojecten van regionale actoren die 
invloed hebben op beleid. Bijvoorbeeld om goede ideeën uit te wisselen 
over verbeteren van beleid voor het ondersteunen van innovatief 
duurzaam MKB.  



Belangrijkste 
veranderingen 

• Doelgroep verbreed van publieke organisaties naar ‘regional policy 
actors’ 

• Projecten mogen linken aan breder scala (regionale) beleidsplannen, 
naast Structuurfondsen 

Verwachte planning  Eind november final draft 
In maart 2021 naar Commissie 
September 2021: verwachte definitieve goedkeuring 

Interreg Europe 



Horizon Europe 
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Horizon Europe 

34 

Doel programma Programma voor onderzoek en innovatie, het grootste EU-
onderzoekprogramma. Voorheen bekend als Horizon 2020.  

Budget Commissievoorstel: € 84 – 100 miljard, waarvan meer dan de helft voor de 
Global Challenges. Parlement wil fors hoger inzetten; ook in Nederland 
roepen enkele partijen op tot een groter budget. 

Prioriteiten Pijler 2: 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 samenleving 
• Veilige samenleving 
• Digitale ontwikkeling en industrie 
• Klimaat, energie en mobiliteit  
• Voedsel en natuurlijke hulpbronnen en veiligheid 

Uitgelichte thema’s De clusters zijn sterk gerelateerd aan de Sustainable Development Goals 
(SDGs).  
 

Type projecten/ 
projectideeën 

Grote onderzoeks- en innovatieprojecten. Samenwerking in transeuropese 
omvangrijke consortia, waarin vaak hele triplex helix is vertegenwoordigd.  
Denk bijvoorbeeld aan onderzoek / innovatie in circulaire economie, smart 
cities, gedragsverandering. 



Belangrijkste 
veranderingen 

Naast de drie pijlers ook 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  
 
- De missies zijn gericht op oplossingen voor urgente maatschappelijke 

problemen  
- Het doel is een verbinding leggen met de samenleving / behoeftes van 

burgers en stakeholders -> o.a. door ‘co-design’ (enquêtes deze zomer) 
- De inhoudelijke missies zijn 22 september gepresenteerd  
- Invulling (organisatie, management, budget) nog onduidelijk 
- Maar: beoordeling als portfolio (niet alleen als individuele call/project) 

Verwachte planning Er ligt al een aanzet voor de werkprogramma’s per cluster, maar deze zijn nog niet 
publiek.  
Eind dit jaar is er waarschijnlijk meer bekend over de start van het programma en 
eerste calls. 

Horizon Europe 



EU Green Deal call Horizon 2020  
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Bijna €1 miljard beschikbaar voor thema’s: 
• Klimaatverandering 
• Circulariteit 
• Energie 
• Mobiliteit 
• Voedsel 
• Biodiversiteit 
• Minder vervuiling  
• Burgerbetrokkenheid  

 
O.a. call ‘Towards Climate-Neutral and Socially Innovative 
Cities’ 
 
Begin oktober voorlichtingswebinars door Team IRIS (RVO) 
Call gepubliceerd; deadline indiening 26 januari 2021 

 

https://www.rvo.nl/aanmeldingsformulier-european-green-deal-call-thematische-webinars-wssl
https://www.rvo.nl/aanmeldingsformulier-european-green-deal-call-thematische-webinars-wssl


Digital Europe 
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Doel programma Ondersteunen van digitale transformatie van de Europese economie en 
samenleving en dit ten goede laten komen van Europese burgers en bedrijven.  

Budget 8,2 miljard euro 

Prioriteiten A) Building essential digital capacities: 
1. High-performance computing (2,7 miljard euro) 
2. Kunstmatige intelligentie (2,5 miljard euro) 
3. Cyberbeveiliging en vertrouwen (2 miljard euro) 
 
B) Accelerating the adoption and best use of digital technologies: 
4. Geavanceerde digitale vaardigheden (700 miljoen euro) 
5. Uitrol, optimaal gebruik van digitale capaciteiten en interoperabiliteit (1,3 

miljard euro) 

Uitgelichte thema’s  Per pijler zijn prioriteiten benoemd voor 2021 en 2022 
Voor A):  
- Ontwikkeldeel (opbouw, aankoop en ontwikkeling technologie)  
- Uitroldeel, bijv:  
             - HPC ‘user communities’ met overheden, bedrijven en academia 
             - Capacity building / skills development (MA, training, job placements) 
Voor B):  
- Het opzetten van de European Digital Innovation Hubs die de digitale 

transformatie (MKB-)bedrijven en overheden ondersteunen 
        - Gericht op regionale ecosysteem 
        - Nationale voorselectie (voor het eerste jaar) door RVO is al gesloten 
- Opzetten van testinfrastructuur, netwerken, diensten, trainingen en 

informatievoorziening rond allerlei digitale thema’s  



Digital Europe 

Type projecten/ 
projectideeën 

Interesse in een specifiek thema?  
- Lees je in (‘Draft Orientations’ PDF) en zoek juiste bestaande platform 

waar op verder gebouwd wordt 
- Contacteer RVO en/of gebruik je netwerk voor volgen ontwikkeling EDIH  
- En/of: wacht af tot er meer gepubliceerd wordt over de invulling  

Belangrijkste 
veranderingen 

• Nieuw programma 
• Uitvoering middels Europese publiek-privaat partnerschappen en 

bestaande platforms/organisaties 
• Synergie met andere programma’s: Horizon, CEF, ERDF, ESF, Erasmus, … 
• Doelgroepen: overheden, bedrijven, beroepsbevolking 

Verwachte planning Start in januari 2021, maar voorbereidingen gaande (zoals EDIH nationale 
voorselectie). 
 
Nog geen informatie bekend over andere mogelijkheden om bij prioriteiten 
aan te sluiten (trainingen, calls, platformen, etc.). 



LIFE 
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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 (maar nog geen update in nieuwe MFK positie Europese 
Raad) 

Prioriteiten  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) 

Uitgelichte thema’s  Nog vertrouwelijk – werkprogramma is nog onder constructie. 
Onder Circulair valt in ieder geval: 
- Bodem, Water, Luchtkwaliteit en Afval 
Thematische opbouw nieuwe prioriteit Overgang naar schone energie:  
- Political and regulatory environment: developing and spreading best 

practice in policy implementation 
- Business environment: development and testing of new business 

opportunities linked to clean energy 
- Financial environment: developing financing demand and supply 
- Socio-cultural environment: engaging citizens and supporting the 

transition in vulnerable communities / prepare society for energy 
transition -> link naar (de uitvoering van) de RES! 



Type projecten/ 
projectideeën  

Nieuwe classificatie projecten:  
- Strategische natuurprojecten: EU doelstellingen in lidstaatbeleid 

mainstreamen, bouwt op ‘Priority Action Frameworks’ per lidstaat 
- Strategische geïntegreerde projecten: vanuit lidstaat (huidige ‘IP’) 
- Standaardprojecten: alle overige projecten (= versimpeling) voor 

demonstratie of ‘best practices’ 
 

Denk aan:  
- projecten met vernieuwende circulaire technieken  of methoden rond 

klimaatmitigatie/adaptatie die je pilot of demonstreert  
- transnationale aspect in partnerschap of mogelijke impact 
- opties onder duurzame energie (en mogelijke link RES) 

Belangrijkste 
veranderingen  

• Géén vastgelegde thematische prioriteiten in verordening, maar in 
werkprogramma’s: voor meer flexibiliteit i.r.t. nieuwe ontwikkelingen  

Verwachte planning Inzet is om in 2021 eerste thematische call te hebben, vergelijkbaar met 
eerdere jaren (reken dus op aparte natuur/milieu call en aparte 
klimaat/energie call). 
 
Er is een aparte call aangekondigd die in het voorjaar van 2021 
gepubliceerd wordt voor operating grants voor NGO’s. Deze moeten in 
tenminste drie lidstaten activiteiten uitvoeren. Zie:  
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2021-operating-grants-ngos  

LIFE 
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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 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.   

Uitgelichte thema’s Thematisch heel breed: binnen het hele spectrum van stedelijke opgaven onder 
overkoepeling ‘duurzame stedelijke ontwikkeling’. 
Nog geen werkprogramma bekend. 

Type projecten/ 
projectideeën 

Bekijk ter inspiratie :  
De Urban Agenda : https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda-eu  
- Culture / Cultural Heritage 
- Urban Mobility 
- Housing 
- Urban poverty  
- Inclusing of migrants and refugees 
 
En eerdere UIA projecten. 

- Digital transition 
- Climate adaptation 
- Circular economy 
- Jobs and skills 
- Air Quality                  … etc!  

 

https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda-eu
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Belangrijkste 
veranderingen  

• Vervangt Urban Innovative Actions; deze wordt opgenomen onder 
pijler 2. Minder budget voor UIA/pijler 2 i.v.m. Brexit! 

• URBACT blijft buiten EUI en gaat vallen onder Interreg. Er wordt wel 
gewerkt aan synergie tussen URBACT en EUI  

• Vorm en invulling programma-autoriteit nog onduidelijk; er komen wel 
Nationale Contactpunten 

• Maar: er komt een versimpeling van de aanvraagprocedure en 
flexibiliteit  

• Er komt een online platform voor kennisdeling tussen steden 

Verwachte planning • 2021: voorbereiding van alle activiteiten binnen EUI 
• Elk jaar calls verwacht vanaf 2022 (daarvoor wordt geen concrete 

activiteit verwacht) 

European Urban Initiative 
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Doel programma Bescherming en bevordering van Europese rechten en waarden, o.a. door 
ondersteunen van maatschappelijke organisaties. 

Budget 841 miljoen euro (zelfde als voorstel 2018, geen extra bezuiniging) 

Prioriteiten 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 

Type projecten/ 
projectideeën 

Betrokkenheid en participatie van de burger 
 
a) het vergroten van het inzicht van de burgers in de Unie, haar 
geschiedenis, haar cultureel erfgoed en haar culturele diversiteit;  
-> overlap met huidige ‘Europees Herdenken’ strand, maar breder wat 
betreft culturele diversiteit 
 



Rights and values programme 
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Type projecten/ 
projectideeën 

b) het bevorderen van uitwisseling en samenwerking tussen burgers van 
verschillende landen en het bevorderen van democratische participatie 
van de burgers  
-> overeenkomst met huidige ‘Democratische betrokkenheid en 
burgerparticipatie’ strand 
 
Activiteiten uit het wetsvoorstellen omvatten o.a.:  
- Voor a) activiteiten met/voor burgers en town twinning 
- Voor b) steun voor civil society organisaties en netwerken, steun voor 

het Europees Burgerinitiatief (ECI) 
 

Je kunt altijd in gesprek met Sophie Logothetis van Dutch Culture 

Belangrijkste 
veranderingen 

• Europe for Citizens, Rights, Equality and Citizenship samengevoegd in 
één programma. Vallen onder overkoepelend fonds samen met het 
Justice programme. 

• Afwachten: beslissing over budget en invulling op EU-niveau 
• Nederlandse ministeries beslissen over contactpunt (voor Europe for 

Citizens is dit nu Dutch Culture) -> dit kan dus wijzigen! 
• 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. 

Verwachte planning Nog niet bekend 
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Doel programma Bevorderen van Europese samenwerking op het gebied van cultuur en 
erfgoed & verbetering concurrentievermogen van de culturele en 
creatieve sectoren 

Budget Laatste voorstel Europese Raad: 1,84 miljard euro voor de 3 strands. 
Het Parlement streeft naar 2,8 miljard (‘verdubbeling’). 

Prioriteiten Cultuur 
• Horizontale acties: samenwerkingsprojecten, netwerken, 

platforms, mobiliteit, etc. 
• Sectorale acties: muziek, boeken, architectuur, cultureel erfgoed 
• ‘Music Moves Europe’ na pilot nu ook in programma opgenomen  
Media 
• Productie, verspreiding en toegankelijkheid van audiovisuele 

werken 
Sectoroverschrijdend 
• Beleidssamenwerking, creatieve innovatie, programmadesks 
• Nieuwe focus op journalistiek, mediageletterdheid en pluralistisch 

medialandschap 

Type projecten/ 
projectideeën 

• Er is véél mogelijk zolang je project een transnationale dimensie 
heeft -> laat je niet meteen beperken door de sub-prioriteiten 

• Maar: CE geeft géén productiesubsidie 



Type projecten/ 
projectideeën  

Denk o.a. aan bij Cultuur samenwerkingsprojecten aan: 
• Projecten om als artiest/sector de Europese markt te bereiken 
• Publieksontwikkeling (nieuwe doelgroepen, publieksbetrokkenheid) 
• Digitalisering 
• Professionalisering (vaardigheden, business modellen) 
• Transnationale mobiliteit van artiesten, makers en creaties 
 
Je kunt alleen samenwerken met organisaties die actief zijn in de culturele 
sector (incl. overheden, universiteiten en commerciële organisaties met 
een culturele of creatieve hoofdactiviteit). 
 
Projectadviseurs bij Dutch Culture kunnen al meedenken, maar hebben 
ook nog geen beschikking over het nieuwe programma. 

Belangrijkste 
veranderingen 

Nieuwe Europese prioriteiten zullen waarschijnlijk ook bij CE terugkomen:   
- Groen: het parlement stelt o.a. uitwisseling van praktijken van duurzame 
productie, distributie en consumptie van cultuur voor, net als een 
cultureel milieucharter waar aanvragers aan moeten voldoen 
- Digitaal: digitale toepassingen en toegankelijkheid, mogelijk ook in het 
licht van de coronacrisis 
Ook wordt de garantiefaciliteit voor culturele start-ups beter toegankelijk, 
deze wordt onder InvestEU geschaard.  

Verwachte planning • Voor eind 2020 definitief besluit over budget en verordening. 
• Mogelijk al vanaf voorjaar 2021 eerste projectoproepen. 
• De eerste twee jaar (2021, 2022) is er meer geld beschikbaar als boost 

voor de culturele sector.   
Dus wacht niet met indienen en maak gebruik van de eerste calls! 

Creative Europe 
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Hoe kunt u uw organisatie voorbereiden? 
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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 
• Kijk alvast intern welke projectideeën leven, 

verwerk deze in A4-projectfiches en plan 
voorbereidende gesprekken met contactpunten 
in 2021 over de kansen 

 



Hoe kunt u uw organisatie voorbereiden? 

49 

 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 VL-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  

http://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer
http://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer
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• 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 

 



Wij helpen u voorbereiden 
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Wij informeren u via: 
• Meeting/webinar 
• Factsheets 
• Website > www.bureaubuiten.nl  
• Nieuwsbrief > www.bureaubuiten.nl/nieuws  
• LinkedIn en Twitter 
• Persoonlijk advies 
 
 

 

http://www.bureaubuiten.nl/
http://www.bureaubuiten.nl/nieuws


Webinar Groen herstel na corona 
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 Hoe kunnen gemeenten en provincies economisch herstelbeleid 
inzetten om de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige 
samenleving te versnellen? 
 
- Welke stappen zet de EU naar groen herstel? Wat doet het Rijk?  
- Waarmee kunnen provincies en gemeenten aan de slag? 
 

Dinsdag 6 oktober 2020 – 14:00 – 15:30 (online) 
in samenwerking met Raad voor de leefomgeving en       
infrastructuur (Rli) en Economic Board Utrecht (EBU) 



Vragen? 
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- Ingestuurde 
projectideeën 
bespreken we nu in 
kleine groepjes 
 

- Nieuw idee of 
vragen?  
Contacteer ons! 
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Emma Klever 
emma.klever@bureaubuiten.nl 
06- 45478963 
 

Rutger van Raalten 
rutger.vanraalten@bureaubuiten.nl 
06- 15533864 
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