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Subsidiekansen voor Europese projecten 2021-2027
Doelstelling
Rights and Values: Bescherming en bevordering van Europese rechten en
waarden, onder andere door het ondersteunen van maatschappelijke organisaties.
Creative Europe: Bevorderen van Europese samenwerking op het gebied van
cultuur en erfgoed en verbeteren concurrentievermogen van de sector.

Rights and Values

• Rights and Values is een nieuw
koepelprogramma met de pijlers
1) gelijkheid en rechten, 2) betrokkenheid en
participatie en 3) bestrijding van geweld.
• Pijler 2 bouwt voort op het huidige Europe
for Citizens qua thematiek. Projecten binnen
betrokkenheid en participatie zijn mogelijk
rond de thema’s:
- Vergroten inzicht van burgers in de EU en
haar geschiedenis, erfgoed en cultuur.
- Bevorderen van uitwisseling en samenwerking tussen burgers van verschillende
landen en bevorderen democratische
participatie.
• Rights and Values legt meer focus op
Europese waarden en mensenrechten.
• Ook qua invulling is pijler 2 vergelijkbaar met
Europe for Citizens. Zo wordt er met ‘lump
sums’ gewerkt in plaats van gedetailleerde
budgetten.
• Waar het nieuwe Nationale Contactpunt
komt, met ondersteuning voor Nederlandse
aanvragers, is nog niet bekend.

Creative Europe

• Creative Europe heeft de subprogramma’s Cultuur,
Media en Sectoroverschrijdend.
• Samenwerkingsprojecten binnen Cultuur richten zich
onder andere op:
- Projecten om als artiest/sector de Europese
markt te bereiken.
- Publieksontwikkeling.
- Professionalisering en digitalisering.
• Er is veel mogelijk zolang je project een
transnationale dimensie heeft.
• Je kunt alleen samenwerken met organisaties die
actief zijn in de culturele sector.
• Verduurzaming en digitalisering van de sector zullen
een grotere rol spelen.

Planning

• Heb je een projectidee? Nog even geduld. De nieuwe werkprogramma’s worden pas na definitieve
goedkeuring bekend.
• De volledige programma’s worden begin 2021 verwacht.
• Bij Creative Europe is in 2021-2022 meer subsidie beschikbaar als boost voor de culturele sector.

Meer informatie?

Benieuwd naar de andere EU-programma’s? In het EU-dossier op onze website vindt u meer factsheets met
subsidiekansen per EU-programma en de laatste ontwikkelingen rond het EU-budget voor 2021-2027.
Bezoek bureaubuiten.nl/eu of neem contact op met onze adviseur Emma Klever
via 030-2318945 / emma.klever@bureaubuiten.nl

