


Services & activiteiten 

Informatie en advies 

• Europese subsidies, artists’ residencies en mobiliteit, 

focuslanden  

• Verzamelen van data, publicaties, onderzoek (oa Buitengaats)  

 

Organisatie 

• Bijeenkomsten (voorlichting, informatie, netwerk) 

• Grootschalige internationale programma’s / gebundelde 

presentaties 

• Ambassade Cultuurdagen  

• Bezoekersprogramma’s voor buitenlandse experts 

 



DutchCulture | Europa 

 

 



Europa 2020 strategie 
 

Werkgelegenheid  
75% van de bevolking tussen 20 en 64 jaar heeft werk 

  

Onderzoek & Ontwikkeling  
3% van het EU-BBP zal worden geïnvesteerd in O&O 

 

Klimaatverandering en duurzame energievoorziening 
20% minder uitstoot van broeikasgassen dan in 1990 (of zelfs 30%, als de omstandigheden het toelaten)  

20% van de energie uit duurzame energiebronnen halen  

20 % meer energie-efficiëntie  

 

Onderwijs 
Minder dan 10% voortijdige schoolverlaters  

Ten minste 40% van de 30 tot 34-jarigen heeft een einddiploma hoger onderwijs  

 

Armoede en sociale uitsluiting bestrijden 
Ten minste 20 miljoen minder mensen die slachtoffer van armoede en sociale uitsluiting zijn of dreigen te worden  

 



EU subsidieregelingen 2014-2020 

Regionale, stedelijke 

ontwikkeling/ 

Structuurfondsen 

Landbouw/ Milieu Onderzoek /Onderwijs Cultuur/ Burgerschap 

 

Europees Sociaal Fonds (ESF) 

 

 

 

 

Europees Landbouwfonds 

voor Plattelands- 

ontwikkeling (ELFPO) 

 

 POP 

 LEADER 

 

 

 

Horizon 2020 

 

 

Creative Europe 

 

 

Europees Fonds voor Regionale 

Ontwikkeling (EFRO) 

 

   

COSME 

 

 

 

INTERREG (transnationale 

regionale samenwerking) 

 

 

 

 

 

 

Europe for Citizens 

 

   

COST  

LIFE + 

 

Erasmus + 

 

 

 

 

 

 

URBACT 

 

JESSICA 



Zichtbaar in Europa 



 
 

Budget 

2014-2020 

Robert Kieft 
R.Kieft@DutchCulture.nl 





EU 2020 Strategie  
 
 
 
• Tienjarenplan voor groei van de Europese Unie 
 
 
 Drie hoofdzakelijke doelstellingen 

• Slimme groei 
• Duurzame groei 
• Inclusieve groei 



 

1. Een gefragmenteerde markt/culturele ruimte 

 

2. Digitalisering en de gevolgen ervan 

 

3. Toegang tot financiering 

 

4. Tekort aan vergelijkbare onderzoeksdata 

Creative Europe: Uitdagingen 



      # Algemene doelstellingen: 

• Het promoten en beschermen van de Europese cultuur en taaldiversiteit 

(Lissabon strategie) 

• Het versterken van het concurrentievermogen en capaciteit van de 

culturele en creatieve sector (EU 2020 strategie) 

 

# Prioriteiten: 

• Grensoverschrijdende samenwerking 

• Financiële capaciteit versterken 

• Publieksbereik! 

Creative Europe: doelstellingen 



# Elke publiek- of privaatrechtelijke organisatie, die minstens 2 

jaar actief is in culturele of creatieve sector. Ook overheden, 

universiteiten en commerciële organisaties met als hoofdtaak het 

organiseren van culturele activiteiten kunnen aanvragen.  

# Audiovisuele activiteiten zijn toegestaan zolang zij 

ondergeschikt zijn aan activiteiten van de niet-audiovisuele culturele en 

creatieve sectoren. 

 

# Project mag geen winstoogmerk hebben! 

 

Wie kan aanvragen? 



# De 28 Europese lidstaten  

 

# Vrijhandelsstaten: Noorwegen en IJsland 

  

# Kandidaat-lidstaten: Turkije, FYROM, Servië (inclusief Kosovo), 

Montenegro, Bosnië-Herzegovina, Albanië. 

 

# Europese buurlanden: Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Georgië, 

Moldavië, Oekraïne, Algerije, Egypte, Marokko, Tunesië, Jordanië, 

Libanon, Libië, Palestijnse gebieden, Syrië, Israël* 

Deelnemende landen 



Europese samenwerkingsprojecten zijn:  

 

#    Formele criteria   

• Administratieve aanvraagprocedure 

 

#     Specifieke toekenningscriteria: 

• Relevantie tot de doelen van het programma (35 punten)  

• Kwaliteit van de activiteiten (25 punten)  

• Communicatie & verspreiding (20 punten)  

• Kwaliteit van samenwerking (20 punten)  

De uiteindelijke selectie op basis van de hoogste score.  

  

Selectiecriteria 



# Europese samenwerkingsprojecten 

 

# Europese netwerken 

 

# Europese platforms 

 

# Literaire vertalingsprojecten 

De financieringsinstrumenten 



Categorie 1: Kleinschalige samenwerkingsprojecten 

•minimaal 3 deelnemende landen;  

•EU bijdrage maximaal 200.000 EUR met maximum 60% van totale subsidiabele 

kosten.  

 

Categorie 2: Grootschalige samenwerkingsprojecten 

•minimaal 6 deelnemende landen; 

•EU bijdrage maximaal 2.000.000 EUR met maximum 50% van totale 

subsidiabele kosten. 

  

  

  

Categoriëen 

 



 

De samenwerkingsprojecten hebben jaarlijks een deadline op de 

eerste woensdag van de maand oktober! 

Sub programma Publicatie Deadline 

 

Toekenningsbesluit 

 

Startdatum project 

Kleinschalige 

samenwerkingsproject 

Juli 2015 7 oktober 

2015 

Maart 2016 Tussen mei en december 

2016 

Grootschalig 

samenwerkingsproject 

Juli 2015 7 oktober 

2015 

Maart 2016 Tussen juni en december 

2016 

Deadlines 



Connecting Early Medieval European 

collections  



# Voorlichting 

 

# Training en workshops 

 

# Adviesgesprekken 

 

# Begeleiding bij aanvragen 

 

Wat wij voor u kunnen doen 



Robert Kieft 
r.kieft@dutchculture.nl 



Europe for Citizens 2014-2020 
 

• Een programma voor NGO en gemeente 

 

• Volgt het programma Europe for Citizens 2007-2013 op 

 

• Product van lange en intensieve beleidsontwikkeling en -onderhandelingen, in 

samenspraak met de sector 

 

• Voorgesteld budget: 185 miljoen euro voor 7 jaar 

 

Aanleiding/uitdaging: 

1. EU 2020 

 

2. Kloof tussen ‘Brussel’ en burger 

 

3. Sociale cohesie 

 

 

 

 

 



Prioriteiten Europe for Citizens 
 
Algemene doelstellingen: 

 
• Bijdragen aan begrip van de EU en de geschiedenis en diversiteit ervan 

 

• Europees burgerschap versterken en burgerparticipatie stimuleren (in het bijzonder in 

het democratische proces) 

 

Specifieke doelstellingen: 

 
• Jaarlijks bepaalde prioriteitsthema’s 

 

 

 



Thema´s Europe for Citizens 
 

 

• Actief Europees burgers betrekken / samenwerken 

 

• Europese identiteit, gemeenschappelijke waarden en  geschiedenis 

 

• Europese integratie / dialoog 

 

• Belangen en rechten van EU burgers 

 

• Kennis van EU en EU-beleid / Europa dichter bij de burger 

 

 



Voor wie is het programma? 

 

28 EU-lidstaten 
 

+ 

 

Noorwegen, IJsland, 

Liechtenstein (EER) 

 

Turkije, Bosnië en 

Herzegovina, 

Montenegro, Servië, 

FYROM, Albanië 

(kandidaat-lidstaten) 



Strand 1 
 
•Europees herdenken 

Strand 2 
 

•Stedenbanden 

•Netwerken van steden 

•NGO projecten 

Europe for Citizens 
2014-2020 

Structuur 

• Eerste Wereldoorlog 

• 25 Jaar sinds Val van 

de Muur 

• 10 Jaar sinds EU25 

Verkiezingen en 

democratische 

participatie 



Strand 1 Europees herdenken 
 

•‘Bepalende momenten in de recente Europese geschiedenis’ 

 

•Hoofdaanvrager: lokale overheid, non-profitorganisaties 

•Partners: lokale overheid, non-profitorganisaties 

 

•Aantal partners: organisaties uit minstens 1 deelnemend land 

 

•Maximale subsidie: €100.000 

 

•Subsidiabele periode: 18 maanden 



Strand 2 Stedenbanden 
 

•Burgerparticipatie in het kader van stedenbanden 

 

•Hoofdaanvrager: lokale overheid, stedenbandcomités 

•Partners: lokale overheid, stedenbandcomités 

 

•Aantal partners: organisaties uit minstens 2 deelnemende landen 

 

•Maximale subsidie: €25.000 

 

•Subsidiabele periode: 21 dagen 

 



Strand 2 Netwerken van partnersteden 
 
•Potentieel van netwerken tussen steden 

 

•Hoofdaanvrager: lokale overheid 

•Partners: lokale overheid, non-profitorganisaties, verenging van lokale overheden 

 

•Aantal partners: organisaties uit minstens 4 deelnemende landen 

 

•Maximale subsidie: €150.000 

 

•Subsidiabele periode: 24 maanden 

 



Strand 2 Projecten van NGO’s 
 
•Deelnemen aan het democratische proces van de EU 

 

•Hoofdaanvrager: non-profitorganisaties 

•Partners: lokale overheid, non-profitorganisaties 

 

•Aantal partners: organisaties uit minstens 3 deelnemende landen 

 

•Maximale subsidie: €150.000 

 

•Subsidiabele periode: 18 maanden 

 



 

NB: jaarlijkse deadlines! 

Sub programma Deadline 

 

Startdatum project 

Europees Herdenken 1 maart Tussen 1 augustus en 31 januari 

Stedenbanden 1 maart 

1 september 

Tussen 1 juli en 31 maart 

Tussen 1 januari en 30 september 

Netwerken van Partnersteden 1 maart 

1 september 

Tussen 1 juli en 31 december 

Tussen 1 januari en 30 juni 

NGO Projecten 1 maart Tussen 1 augustus en 31 januari 

Deadlines 



Enkele voorbeelden 



Contact 

Klaartje Bult, Creative Europe  

k.bult@dutchculture.nl 

 

Robert Kieft, Europe for Citizens 

r.kieft@dutchculture.nl 
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