
EU-workshop 
Economie, onderwijs, toerisme, 

cultuur, jeugd

Aan de slag met EU-projecten die 
optimaal bijdragen aan de Zeeuwse 
opgaven
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Wat weet u na deze workshop? 

 Op de hoogte van relevante EU-programma’s 2021-2027
 Bekend met hoofdlijnen EU-koers Provincie Zeeland
 Inzicht in wat er komt kijken bij een subsidieaanvraag
 Basis voor signaleren EU-kansen
 Weten wat het Europateam voor u kan betekenen
 Eerste stap richting ontwikkelen projectideeën



Opzet workshops

Sessie 1: EU-kansen binnen vier thema’s

– Klimaat, energie, circulair  9 maart 09:30 – 11:00
– Mobiliteit  10 maart 15:00 – 16:30
– Onderwijs & arbeidsmarkt  11 maart 09:30 – 11:00
– Landelijk gebied  16 maart 15:30 – 17:00

Workshops overlappen deels inhoudelijk, verschil in EU-programma’s en thema’s 
die worden uitgelicht 

Sessie 2: verdieping projectontwikkeling en bespreken projectideeën 



Agenda 09:30-11:00 uur 

• Wie-is-wie
• EU 2021-2027
• EU-koers Provincie Zeeland 

Vragen 

• Overzicht EU-programma’s en wat kun je er mee? 
• Highlights EU-programma’s en voorbeeldprojecten
• Voorwaarden, aandachtspunten en subsidieaanvraag
• Wat kan het Europateam voor jou betekenen?

Vragen 

• Afsluiting en toelichting workshop ronde 2 



Instructies 

• Microfoons staan standaard op mute
• Vragen graag via de chat 
• Vragen? Steek uw digitale hand op 
• Beantwoording vragen direct in chat of op aangegeven 

momenten
• Presentatie wordt achteraf geplaatst op 

zeeland.nl/europa/europaloket
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Wie-is-wie 

• Ga naar www.menti.com
• Gebruik code 9074 1333 of scan de QR-code 

11-3-2021 EU-workshopDia 6

http://www.menti.com/


EU 2021-2027 

• Speerpunten EU-beleid
– Verstevigen en versterken concurrentiepositie
– Focus op verduurzaming & klimaat 
– Green Deal 
– Europese Digitale Agenda
– EU-reactie op corona: Next

Generation EU
• Brexit

Zie ook de video 
‘Klaar voor EU 2021-2027’
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Zie ook: 
zeeland.nl/europa/eu-green-deal



EU-koers Provincie Zeeland 

• Europa optimaal laten bijdragen aan 
Zeeuwse ambities

• Zeeland heeft Europa veel te bieden
• EU-doelen sluiten uitstekend aan op 

de Zeeuwse opgaven 
• EU-middelen en 

samenwerkingsmogelijkheden impuls 
voor Zeeuwse projecten

• Versterking samenwerking binnen en 
buiten de provincie en Europese 
netwerken
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EU-koers Provincie Zeeland 
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Vragen 
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Overzicht EU-programma’s
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Operationeel Programma 
Zuid-Nederland (OPZuid) RUTGER/EM–MA

EuropeLIFes FondsE  voor 
Regionale Ontwikkeling 

(EFRO)



OP ZUID 2021 – 2027 (EFRO) 

Subsidieprogramma voor regionale ontwikkeling door innovatie

Proces:
• Ambtelijke voorbereidingen in volle gang i.s.m. provincies Limburg en 

Noord-Brabant en Stimulus
• Nu voor informele consultatie in Brussel
• Eerste openstelling verwacht eind 2021 – begin 2022

Beschikbaar ca. € 20 mln. voor Zeeland

Nog aandacht aan:
• Volgorde, inrichting, onderwerpen van openstellingen
• Subsidiepercentage
• Indienings- en beoordelingsprocessen
• ...



OP ZUID 2021 – 2027 (EFRO) 

Kansen voor innovatie en economische 
structuurversterking:
• Zeeuwse opgaven & Europese transities
• Grensoverschrijdende potentie en samenwerking
• Opbouw Kenniscentrum
• Versterking innovatie ecosysteem met K&I’s
• Verbreding doelgroepen & breed innovatiebegrip

– Quadruple helix: ook maatschappelijke 
organisaties

• Toepassingsprojecten in “proeftuin” Zeeland
• MKB voor eerste uitrol
• Bijdrage innovatie aan duurzaam verdienvermogen



Zeeuwse opgaven: transities …

Mobiliteit op maat

Balans in landelijk gebied

Ruimtelijke kwaliteit

Klimaat & energie

Slimme mobiliteit
Iedereen telt!

Ondernemend Zeeland

Woonplaats Zeeland

Zichtbaar Zeeland

Stikstof en Deltaplan zoet water



Zeeuwse opgaven: … en netwerk

K&I’s



LIFE
RUTGER/EMMA
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Doel Grensoverschrijdende samenwerking, die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio 
versterkt en bevordert. 

Beleids- 1.Een slimmer Europa; innovatie en vaardigheden voor slimme transformatie
doelstellingen (ovb) 2.Een groener Europa; klimaat, milieu en natuur

3.Een socialer Europa; inclusieve arbeidsmarkt, opleiding en duurzame vrijetijdsbesteding
4.Een Europa zonder grenzen; samenwerken om grensobstakels te overwinnen

Specifieke • A1: Ontwikkeling, versterken onderzoeks- en innovatiecapaciteit en de invoering van 
doelstellingen geavanceerde technologieën

• A2: Vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële overgang en ondernemerschap

• B1: Energie-efficientie en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen 
• B2: Hernieuwbare energiebronnen 
• B3: slimme energiesystemen, netwerken en opslag
• B4: Aanpassing aan klimaatverandering en rampenrisicopreventie en –bestendigheid
• B5: Circulaire en hulpbron-efficiente economie

B6: Biodiversiteit, groene infrastructuur in stedelijke omgeving, vermindering   
verontreiniging

Interreg Vlaanderen-Nederland
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Interreg Vlaanderen-Nederland

Specifieke
doelstellingen
(vervolg)

• C2: Verbetering toegang tot en kwaliteit onderwijs, opleiding en een leven lang leren over de 
grenzen heen met oog op de verhoging van het opleidingsniveau en de bijbehorende 
vaardigheidsniveaus die over de grenzen heen erkend moeten worden

• C3: Versterken rol van cultuur en duurzaam toerisme in de economische ontwikkeling, sociale 
inclusie en sociale innovatie

• D1: Beter bestuur voor samenwerking

Veranderingen Aandacht voor duurzame vrijetijdsbesteding, ramppreventie en bestendigheid en overwinnen van 
grensobstakels

Openstelling Programmaperiode 2021-2027; eerste openstelling verwacht in september 2021. 

Partnerschap Grensoverschrijdend is een voorwaarde, minimaal 1 partner vanuit Vlaanderen

Financieel Naar verwacht € 150 a € 180 miljoen subsidie beschikbaar  - maximale subsidie per project is 50%, 
overige kosten dienen middels cofinanciering door projectpartners gerealiseerd te worden
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Interreg Vlaanderen-Nederland

Referentieprojecten INTERREG Vlaanderen- Nederland V

SmartSediment Doel herstellen evenwicht biodiversiteit, bodem en andere functies in 
de Scheldedelta door middel van slim sedimentgebruik. Dit is hard 
nodig, want de natuur in de Oosterschelde, de Westerschelde, de 
Boven-, Beneden- en Zeeschelde staat sterk onder druk. Gefinancierd 
is suppletie van de Roggenplaat. Smartsediment – Grensregio

Smart Tooling Onderhoud is in de procesindustrie een belangrijk en kostbaar 
onderdeel van de bedrijfsvoering. Met name in de procesindustrie in 
de Vlaams-Nederlandse grensregio vanwege de leeftijd van veel 
installaties en de steeds strenger wordende veiligheids- en 
milieuregels. Resultaat: prototypes van robots en tools die onderhoud 
veiliger, goedkoper, schoner en efficiënter maken. Ruim 20 bedrijven 
deden mee als ‘projectpartner light’. Smart Tooling – Grensregio

Grenspark Groot 
Saeftinghe

Activiteiten: herstel van de vogelbiodiversiteit, optimalisatie van de 
estuariene natuur en eco-hydrologisch herstel van de binnendijkse 
gebieden. Daarnaast is gewerkt aan een verhaal op lange termijn, een 
zogenaamde ‘samenwerkingsentiteit’ van Streekholders die het 
grenspark in de toekomst moet gaan beheren. Grenspark Groot-
Saeftinghe – Grensregio

https://www.grensregio.eu/projecten/smartsediment
https://grensregio.eu/projecten/smart-tooling
https://grensregio.eu/projecten/grenspark-groot-saeftinghe


Erasmus+
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Erasmus+ 

Doel Educatieve, beroeps- en persoonlijke ontwikkeling in onderwijs, opleiding, jeugd en sport.

Prioriteiten Drie prioriteiten op drie gebieden: Onderwijs en opleiding, Jeugd en Sport
- Leermobiliteit – train, teach, learn, observe (KA 1)
- Samenwerking tussen organisaties en instellingen (KA 2) 
- Ondersteuning van beleidsontwikkeling en samenwerking (KA 3)

Subthema’s Onderwijs
Primair en voortgezet onderwijs, hoger onderwijs, middelbare beroepsopleiding, 
volwassenonderwijs. 
Jeugd & jongerenwerk
1. Training en ontwikkeling van jongerenwerkers
2. Jongerenuitwisselingen
3. Jongerenparticipatie
4. Partnerschappen

Type projecten 1. Seminars, trainingen, netwerkbijeenkomsten en studiebezoeken
2. Gezamenlijk, interactief programma met workshops, debatten, rollenspellen en 

buitenactiviteiten voor jongeren uit twee landen
3. Offline en online bijeenkomsten, workshops, events en trainingen, (bewustwordings)campagnes, 

virtuele ruimtes en simulatie-games
4. Langdurig samenwerking die bijdraagt aan kwaliteit jongerenwerk in Europa
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Erasmus+ 

Veranderingen Meer samenwerking met maatschappelijke organisaties (bijv. over participatie democratie, 
interculturele dialoog). 

Openstelling • Voor jeugd: voor eind mei 2021
• Voor onderwijs en training: voor de zomer 2021
• Programmagids 2021 Erasmus+ wordt in de loop van maart verwacht
• Het Nationaal Agentschap organiseert op 18 maart voor alle sectoren online informatiesessies 

om je goed voor te bereiden op je subsidieaanvraag
• Meer weten: www.erasmusplus.nl/actueel/agenda

Partnerschap Voor jeugd, lerende volwassenen, schoolpersoneel, studenten, en organisaties daaromheen. Eis 
grensoverschrijdend partnerschap wisselt per call. Niet langer mogelijk om met Britse partners te 
werken! 

Financieel Verschillend per kernactiviteit (KA); variatie budget van (tien)duizenden tot enkele honderdduizenden 
euro’s. 

http://www.erasmusplus.nl/actueel/agenda


Rights and 
Values
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Rights en Values

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

Prioriteiten • Gelijkheid en rechten 
• Betrokkenheid en participatie van de burger  het voormalige Europe for Citizens
• Bestrijding geweld (‘Daphne’)

Subthema’s • Voorkomen en bestrijden van ongelijkheid en discriminatie en beschermen en bevorderen van 
rechten 

• Inzicht van EU-burgers in Europese geschiedenis, cultureel erfgoed en culturele diversiteit 
• Uitwisseling en democratische participatie van EU-burgers 
• Voorkomen en bestrijden van geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen en ondersteunen van 

slachtoffers

Type projecten • Activiteiten met/voor burgers en town twinning
• Steun voor civil society organisaties en netwerken
• Steun voor het Europees Burgerinitiatief (ECI)

Veranderingen 1) Europe for Citizens, Rights, Equality and Citizenship samengevoegd in één programma. Vallen 
onder overkoepelend fonds samen met het Justice programme

2) Nieuwe doelstelling "Europese waarden beschermen en bevorderen"

Openstelling Nog niet bekend 

Partnerschap NGO’s, gemeenten, jeugdorganisaties e.d. Precieze eisen per pijler nog niet bekend

Financieel Waarschijnlijk met lump sums op basis van je activiteiten (m.n. voor pijler 2). 
Dat versimpelt de aanvraag en verantwoording, maar geeft ook duidelijke bovengrens



Voorbeeldprojecten
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Facet
Toepassen van circulaire economie in de 
toeristische sector.

Sail
Stay active and independent for longer. 
Activiteiten en faciliteiten voor senioren die 
inwoner zijn van Zeeland, maar ook 
toegankelijk voor recreanten en toeristen. 

Profit
(digitale) innovatie in de toeristische sector.

Ishy
Onder andere een rondvaartboot voor de 
recreatieve sector wordt omgebouwd van 
dieselaandrijving naar een hybride motor als 
testcase om minder uitstoot te hebben



Voorwaarden, aandachtspunten subsidieaanvraag

• Specifieke voorwaarden per EU-programma over o.a.:
– Partnerschap 
– Formats 
– Subsidiabele kosten 

• Voorwaarden worden gepubliceerd op de programmawebsite 
• Een aanvraag indienen zodra het programma een 

openstelling (‘call’) heeft 
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Voorwaarden, aandachtspunten subsidieaanvraag

Projectidee of openstelling als startpunt? 

1. Start vanuit projectidee:
– Start met de noodzaak: wat is de uitdaging die je wilt oplossen?
– Wat is de oplossing en wil je die onderzoeken, demonstreren/testen of 

over uitwisselen?
– Brainstorm met collega’s of potentiële partners

2. Vind een openstelling die direct aansluit bij jouw idee
3. Sluit aan op het projectidee van een ander (na check 

haalbaarheid / kwaliteit)
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Voorwaaarden, aandachtspunten subsidieaanvraag

Stappenplan naar een succesvolle aanvraag
● Wat zijn de belangrijkste stappen?

– Stap 1: projectidee en projectformulier
– Stap 2: match met call / programma en partnersearch (o.a. via 

netwerk Europateam) 
– Stap 3: opstellen subsidieaanvraag
– Stap 4: wachten en voorbereiden

● Wat heb je nodig?
– Geduld
– Capaciteit (menskracht + cofinanciering)

● En vergeet niet
– Enthousiasme!
– Communicatie, communicatie, communicatie
– Bouw voort op kennis en ervaringen collega’s en partners



Wat kan het Europateam voor u betekenen? 

• Informeren over subsidiekansen (openstellingen)
• Adviseren over projectideeën (o.a. via projectformulier 

Europaloket) en match EU-programma
• Netwerk / in contact brengen met eventuele partners en 

adviseurs (zoals National Contactpersonen programma’s)
• Verbinden Zeeuwse partners
• Potentiële partner in EU-projecten
• De adviseurs van het Europateam staan voor u klaar! 
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Het Europateam Provincie Zeeland staat voor u klaar 

Arnoud Guikema

Aanspreekpunt 
voor

Interreg Vlaanderen-
Nederland

Telefoonnummer 06-8136.7316

E-mailadres aop.guikema@zeeland.nl

Chantal de Schepper

Aanspreekpunt 
voor

OPZuid

Telefoonnummer 06-2249.7258

E-mailadres lfe.de.schepper@  
zeeland.nl

Josine Verbrugge 

Aanspreekpunt 
voor

Interreg Vlaanderen-
Nederland

Telefoonnummer 06-5275.6230 

E-mailadres josine.verbrugge@          
grensregio.eu

Arendo Schipper

Aanspreekpunt 
voor

OPZuid

Telefoonnummer 06-2890.4166 

E-mailadres a.schipper@zeeland.nl

Contacten andere EU-programma’s?
Bekijk de ‘Wie is wie’ op 
www.zeeland.nl/europa/europaloket

Erasmus+
https://www.erasmusplus.nl/contact

Right & Values
Nader te bepalen

mailto:aop.guikema@zeeland.nl
mailto:lfe.de.schepper@zeeland.nl
mailto:josine.verbrugge@grensregio.eu
mailto:a.schipper@zeeland.nl
http://www.zeeland.nl/europa/europaloket
https://www.erasmusplus.nl/contact


Vragen 
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Afsluiting en toelichting workshop ronde 2

Sessie 2: projectontwikkeling 
• Deelname is optioneel
• Timing: eind maart / begin april (afhankelijk van 

interesse)
• In sessie 2 gaan we in deelgroepen uiteen, waarin we 

met inzoomen op jullie projectideeën 
• Huiswerk vooraf: projectidee toesturen 
• U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging
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Evaluatie 

• Ga naar www.menti.com
• Gebruik code 9074 1333 of scan de QR-code 
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http://www.menti.com/
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