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EU-programma’s 2021-2027 in het kort!
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Programma Beheer 

fondsen

Thematische insteek Schaalnive

au 

projecten

Concurrent

ie

Connecting Europe 

Facility

Thematisch Transport, energie, digital, netwerken NL/EU Hoog

Erasmus+ Thematisch Onderwijs, jeugd, sport EU Gemiddeld

LIFE Thematisch Natuur, milieu, klimaat NL/EU Gemiddeld

Rights & Values Thematisch Democratie, inclusieve samenlevingen, 

participatie

EU Gemiddeld

Horizon Europe Thematisch Onderzoek en innovatie, brede thematiek EU Hoog

Interreg Vla-Ned Decentraal Slim, groen, sociaal, samenwerken NL+BE Gemiddeld

Interreg NWE Decentraal Klimaat, energie, circulaire economie, innovatie, 

inclusief 

EU Gemiddeld

Interreg NSR Decentraal Slim, groen, klimaat, maritiem, digitaal, Noordzee, 

rurale ontwikkeling

EU Gemiddeld

EFRO Zuid-Nederland Decentraal Energie, grondstoffen, klimaat, landbouw en 

voeding, gezondheid 

NL/(EU) Gemiddeld

POP (ELFPO) Decentraal Landbouw en plattelandsontwikkeling NL Gemiddeld



Stappenplan tot aanvraag
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o Stap 1: projectidee en projectformulier

• Start vanuit probleemstelling: welke uitdaging wil je oplossen?

• Welke oplossing wil je onderzoeken, demonstreren of ontwikkelen?

• Vat de kern van je project samen in een projectformulier (1-2 A4)

o Stap 2: match met call / programma en partnersearch

• Zoek naar geschikte partners (brainstorm met collega’s, bekende partners en 

Europateam provincie Zeeland)

• Kijk naar beschikbare calls binnen relevante programma’s

o Stap 3: opstellen subsidieaanvraag

• Bekijk voorwaarden en vereiste onderdelen

• Maak planning tot aan deadline

o Stap 4: wachten en voorbereiden!

o Bijv. opstellen partnerschapsovereenkomst of voorbereiding aanbestedingen

of werven personeel



Wanneer heeft je project Europese (meer)waarde?

1) Grensoverschrijdende samenwerking en van elkaar leren?

en/of

2) Een innovatie die breder (Europees) relevant is? 

en/of

3) Impact op een voor Europa belangrijke doelstelling? 

Voor Europese financiering moet je project ook een Europese 

meerwaarde hebben!
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Ondersteuning Europateam Zeeland
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• 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! 

Bekijk de ‘Wie is wie’ + vul Intakeformulier in op: 
www.zeeland.nl/europa/europaloket

http://www.zeeland.nl/europa/europaloket


Eerste openstellingen en calls
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Programma Planning (voorlopig)

Connecting Europe 

Facility

Het vaststellen van het werkprogramma wordt verwacht in mei 2021.

Eerste call voorzien in juni 2021.

Erasmus+ Eerste calls zijn al gepubliceerd met deadlines in mei en september.

Tweede ronde in het najaar van 2021.

LIFE Publicatie programma in april.

Opening eerste calls in juni, alleen ‘full proposals’ dit jaar.

Rights & Values Nog niet bekend.

Horizon Europe De publicatie van de werkprogramma’s/opening van de calls mogelijk nog deze maand.

De eerste deadline zou dan al in augustus 2021 vallen.

Interreg Vla-Ned Eerste openstelling verwacht in september 2021.

Interreg NWE De eerste call wordt eind 2021/begin 2022 verwacht.

Interreg NSR Lancering van het nieuwe programma wordt tussen september en november 2021 verwacht. 

EFRO Zuid-Nederland Eerste openstellingen op zijn vroegst in najaar 2021 of begin 2022.

POP (ELFPO) Fysieke investeringen Q3 2021. Innovatie samenwerkingen eind juni – eind sept 2021.

NPI Water: april 2021. NPI Stikstof/biodiversiteit: nnb. Infra: nnb. LEADER: april 2021. 
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