
Deze module (Module 1) gaat over de financiële en programmatische prioriteiten van de 
EU2020-strategie binnen de verschillende programma's. Ze biedt een gedetailleerd 
overzicht van de factoren waarmee we rekening moeten houden alvorens EU-fondsen 
te benaderen.

Deze opleiding, die uit vijf modules bestaat, wil de Europese burgers een overzicht  
bieden van het mechanisme achter EU-financiering. De opleiding wordt gegeven in het  
kader van het Generativiteitsproject, dat gefinancierd wordt door Erasmus+.   

Module 0 biedt een inleiding tot het Generativiteitsproject en tot de grondbeginselen  
van Projectcyclusbeheer (PCB), wat als een essentieel instrument wordt gebruikt voor  
het succes van projectbeheer.

Module twee geeft informatie over het structureren van een innovatief en duurzaam  
projectidee. 

In module drie leren we om partnerschappen te ontwikkelen. 

In module vier kijken we naar de procedures voor het indienen van voorstellen. 

Module vijf, tot slot, onderzoekt vraagstukken waarmee het partnerschap te maken  

krijgt bij het succesvol uitvoeren van een project nadat een indiening aanvaard werd. 
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In het eerste deel van deze module presenteren we de terreinen en prioriteiten voor het 
EU2020-programma en geven we uitleg over hoe de missie volbracht zal worden.

In het tweede deel van deze module onderzoeken we de beoogde sociaaleconomische 
domeinen die EU2020 wil verbeteren. 

In het derde deel van deze module bekijken we mogelijkheden die beschikbaar zijn via 
de strategie en aangewend kunnen worden om de terreinen en prioriteiten voor het EU 
2020-programma te versterken. 



Het eerste aspect dat aandacht verdient, zijn de prioriteiten van de EU om de 
sociaaleconomische sector voor alle Europese landen gelijkmatig te verbeteren.

Europa 2020 is een tienjarenstrategie, die op 3 maart 2010 door de Europese 
Commissie werd voorgesteld. Het volgt de vroegere Lissabon-agenda op en richt zich 
op de bevordering van de economie en andere verwante domeinen van de Europese 
Unie. 

Europa 2020 beoogt een slimme, duurzame en inclusieve groei. Dit soort groei vereist 
een betere coördinatie van nationaal en Europees beleid. 

Deze klemtoon wordt gezien als een manier om de structurele zwakheden in de 
Europese economie te verhelpen, het concurrentievermogen en de productiviteit te 
verbeteren en een duurzame sociale markteconomie te ondersteunen. 

Europa 2020 is de groeistrategie van de EU die vijf doelstellingen heeft, meer bepaald 
ten aanzien van werkgelegenheid, innovatie, onderwijs, sociale inclusie en 
klimaat/energie. Deze zullen naar verwachting tegen 2020 bereikt zijn. Opdat deze 
doelstellingen verwezenlijkt zouden worden, heeft EU2020 een lijst van zeven 
vlaggenschipinitiatieven ontwikkeld. Voor meer details hierover, surf naar:
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Europa heeft nieuwe manieren geïdentificeerd om de doelstellingen te verwezenlijken 
waarover we al hebben gesproken en om de groei en de werkgelegenheid te stimuleren. 
Deze gebieden zijn het voorwerp van zeven vlaggenschipinitiatieven die opgesplitst 
worden in drie thematische groepen: Slimme groei, Duurzame groei en Inclusieve groei.

Binnen elk initiatief moeten zowel de EU als de nationale overheden hun inspanningen 
coördineren zodat ze elkaar versterken. 

 

De eerste groep, “Slimme groei”, bevat de volgende initiatieven:

“Een digitale agenda voor Europa” wil het kwaliteitsbreedbandinternet en de 
mogelijkheden qua digitale marketing voor gezinnen en bedrijven uitbreiden.

“Innovatie-Unie” is een manier om toegang te bieden tot financiering voor onderzoek en 
innovatie om de investeringen in de hele EU te vergroten en stimuleren.

“Jeugd in beweging" heeft als doel jongeren kansen te bieden om een job te vinden 
door studenten en stagiairs te helpen in andere landen ervaring op te doen en de 
kwaliteit en aantrekkelijkheid van onderwijs en opleiding in Europa te verbeteren.



De tweede groep, “Duurzame groei”, bevat de volgende twee initiatieven:

Het initiatief “Efficiënt hulpbronnengebruik in Europa” beschrijft hoe Europa tot een 
duurzamer gebruik van natuurlijke hulpbronnen kan komen en kan evolueren naar een 
hulpbronnenefficiënte kringloopeconomie.

Het biedt een langetermijnkader voor acties op vele beleidsterreinen en ondersteunt 
beleidsagenda’s voor klimaatverandering, energie, transport, industrie, grondstoffen, 
landbouw, visserij, biodiversiteit en regionale ontwikkeling.

“Een industriebeleid in een tijd van mondialisering” benadrukt tien belangrijke acties om 
het industriële concurrentievermogen van Europa te vergroten.

Deze zijn onder andere gericht op het helpen van kleine en middelgrote ondernemingen, 
het aanmoedigen van industriële innovatie en de verslaglegging over het 
concurrentievermogen van Europa op de wereldmarkt. 



De derde groep, “Inclusieve groei”, bevat de volgende twee initiatieven:

 

“Een agenda voor nieuwe vaardigheden en banen” wil de hervormingen van de 
arbeidsmarkt een nieuwe impuls geven, mensen helpen om de juiste vaardigheden te 
verwerven voor toekomstige banen, nieuwe banen creëren en de EU-arbeidswetgeving 
herzien.

Het “Europees platform tegen armoede” is erop gericht om de acties op alle niveaus te 
ondersteunen om de overeengekomen hoofddoelstelling te bereiken en tegen 2020 tien 
miljoen mensen uit de armoede en de uitsluiting te halen.



Het tweede aspect van deze module dat aandacht verdient, heeft betrekking op de 
structuurfondsen en de fondsen voor directe levering van de EU. Het doel van deze 
fondsen is om een aantal belangrijke aandachtsgebieden te ontwikkelen; daarom heeft 
de EU besloten om te investeren in werkgelegenheid voor een duurzame en gezonde 
Europese economie en omgeving.

In het kader van het concurrentievermogen in de groei van de werkgelegenheid heeft de 
EU programma’s ontwikkeld zoals Horizon 2020 voor onderzoek en innovatie, Cosme 
voor kleine en middelgrote ondernemingen, Erasmus plus voor onderwijs, opleiding, 
jeugd en sport, enz.

In het kader van de economische en sociale territoriale cohesie worden programma’s 
opgezet zoals het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal 
Fonds, het Werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren, enz.

Om alle natuurlijke hulpbronnen te behouden en te beheren, heeft de EU-strategie de 
eerste pijler van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, het Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij, de LIFE-subsidies voor milieu en klimaat, enz. Ontwikkeld. 

Aangelegenheden met betrekking tot veiligheid, burgerschap en volksgezondheid 
omvatten programma's zoals de EU voor burgers, Gezondheid voor groei, 
Consumenten, Creatief Europa, Binnenlandse veiligheid, enz. 

In het kader van de bescherming van de democratie, de rechtsstaat, de universaliteit en 
ondeelbaarheid van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden en in het kader 
van humanitaire operaties worden programma’s opgezet zoals het Europees Instrument 
voor Democratie en Mensenrechten, het Burgerbeschermingsprogramma, enz.

Het volgende deel gaat over dergelijke fondsen en over de manier waarop ze 
aangevraagd kunnen worden.



Fondsen kunnen onder rechtstreeks of onrechtstreeks beheer aangevraagd worden. 

Directoraten-generaal of uitvoerende agentschappen kunnen een fonds beheren. Ook 
de Europese Unie kan een beheerrol vervullen met behulp van externe deskundigen. 
Anderzijds kan aan Regio’s van de lidstaten of aan regionale / nationale overheden de 
bevoegdheid gegeven worden om fondsen onrechtstreeks te beheren via hun eigen 
structuren.

De programma’s zijn over het algemeen thematisch, met een duur van meerdere jaren 
voor rechtstreeks beheer, of variabel, met specifieke prioriteiten die worden vastgesteld 
in overeenstemming met nationale en Europese strategische richtlijnen en operationele 
programma's.

Fondsen kunnen rechtsreeks verkregen worden via subsidies en oproepen tot het 
indienen van voorstellen, of onrechtstreeks, via evaluatie- en 
onderhandelingsprocedures en beoordelingen op basis van stukken.



Een oproep tot het indienen van een voorstel is een uitnodiging om in te schrijven voor 
een project waarvoor een subsidie verleend wordt. 

Ze geeft details over financieringsmogelijkheden voor een scala aan activiteiten binnen 
een gemeenschappelijk thema.

De oproepen kunnen tot marktdeelnemers, specifieke aanbieders van diensten of 
goederen, en contractanten worden gericht. Ze worden gepubliceerd in het 
Publicatieblad van de Europese Unie en op specifieke EU-websites.



Een subsidie is de financiering die aan een juridische entiteit wordt gegeven na een 
succesvol voorstel.

Een subsidie kan het voledige werk, of een deel ervan, financieren (tussen 50% en 
80%). 

De precieze voorwaarden worden beschreven in de oproep tot het indienen van 
voorstellen. 

Een subsidie kan aangevraagd worden via een in het Engels, Frans of Duits. 

Subsidies worden alleen verleend aan transnationale projecten en vereisen partners van 
ten minste drie Europese naties. 



In het 2014-2020 programma verenigt de Europese Commissie alle gestructureerde 
fondsen - waarover later meer - onder één Gemeenschappelijk Strategisch Kader. Elk 
van de fondsen zal bijdragen aan de strategie van de Unie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei. Naargelang van hun missie, zullen de fondsen de volgende 
thematische doelstellingen ondersteunen:

Onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie versterken. De toegang tot en het 
gebruik en de kwaliteit van ICT verbeteren.

Het concurrentievermogen van kleine en middelgrote ondernemingen, van de 
landbouwsector en van de visserij- en aquacultuursector bevorderen.

De overgang naar een koolstofarme economie ondersteunen in alle sectoren. 

De aanpassing aan klimaatverandering, risicopreventie en risicobeheer bevorderen. Het 
milieu behouden en beschermen en het efficiënte gebruik van hulpbronnen bevorderen.

Duurzame transportsystemen bevorderen en knelpunten in belangrijke 
netwerkinfrastructuren wegnemen.

Duurzame en kwalitatief hoogstaande werkgelegenheid bevorderen en arbeidsmobiliteit 
ondersteunen. Sociale inclusie bevorderen en armoede en discriminatie bestrijden. 
Investeren in onderwijs, opleiding en beroepsopleiding voor vaardigheden en een leven 
lang leren. De institutionele capaciteit van openbare overheden en belanghebbenden 
verbeteren.

Sociale ondernemingen, development trusts, lokale gemeenschapsorganisaties en alle 
organisaties uit de derde sector, waaronder huisvestingsmaatschappijen, moeten lokale 
behoeften in kaart brengen en nagaan hoe via deze lokale infrastructuren in die 
behoeften voorzien kan worden. Bovendien moeten ze aandringen op lokale controle en 
betrokkenheid bij strategieën voor het realiseren van het Gemeenschappelijk 
Strategisch Kader. 



Meer dan de helft van de EU-financiering verloopt via de vijf Europese structuur- en 
investeringsfondsen. 

Deze worden gezamenlijk beheerd door de Europese Commissie en de EU-landen. Het 
doel van al deze fondsen is om te investeren in werkgelegenheid en in een duurzame 
en gezonde Europese economie en omgeving.

 

Deze fondsen zijn: 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Europees Sociaal Fonds

Cohesiefonds

Europees voor maritieme zaken en visserij

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

 

Op de volgende sides wordt hiervan een gedetailleerde beschrijving gegeven. 



Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) bevordert een evenwichtige 
ontwikkeling in de verschillende regio’s van de EU. Bovendien corrigeert het 
onevenwichtigheden tussen de regio’s van de Europese Unie en versterkt het aldus de 
economische en sociale samenhang van de Unie.

Het richt zich op investeringen op verschillende belangrijke prioriteitsgebieden 
(thematische concentratie) zoals innovatie en onderzoek, digitale agenda, 
ondersteuning voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s), en koolstofarme 
economie.

De actie van het EFRO beoogt economische, milieugerelateerde en sociale problemen 
in stedelijke gebieden te verminderen, met een speciale focus op duurzame stedelijke 
ontwikkeling. 

Ten minste 5% van de middelen van het EFRO wordt hiervoor opzij gezet, via door 
steden beheerde ‘geïntegreerde acties’. 

Het besteedt ook bijzondere aandacht aan specifieke territoriale kenmerken. Dit 
betekent dat geografische gebieden die door de natuur benadeeld zijn (afgelegen, 
bergachtig of dunbevolkte gebieden) een speciale behandeling krijgen. 



Het Europees Sociaal Fonds ondersteunt werkgelegenheidsgerelateerde projecten in 
heel Europa en investeert in het menselijke kapitaal van Europa: zijn werknemers, zijn 
jongeren en iedereen die op zoek is naar werk. Het heeft vier focusgebieden:

Arbeidsbemiddeling: projecten bedoeld om burgers te informeren en hen te helpen werk 
te vinden. Initiatieven op dit gebied zijn gericht op het ondersteunen van ondernemers 
via start-upfondsen, en van ondernemingen die geconfronteerd worden met een 
reorganisatie of een gebrek aan geschoolde werknemers. Jongeren helpen toe te 
treden tot de arbeidsmarkt is een topprioriteit voor dit fonds.

Sociale inclusie: ten minste 20% van de fondsen gaat naar projecten die mensen in 
nood en kansarmen de nodige vaardigheden verstrekken om werk te vinden en dezelfde 
mogelijkheden te hebben als anderen. 

Beter onderwijs: projecten op dit gebied zijn erop gericht onderwijs en opleidingen te 
verbeteren om ervoor te zorgen dat jongeren hun opleiding voltooien en vaardigheden 
verwerven waardoor ze competitiever worden op de arbeidsmarkt. 

 

Beter openbaar bestuur: focust op het verbeteren van de kwaliteit van de governance 
van het OB door structurele hervormingen te ondersteunen en hen de nodige 
administratieve en institutionele capaciteiten te verstrekken.



Het Cohesiefonds ondersteunt vervoers- en milieuprojecten in Europese landen waar 
het bruto nationaal inkomen per inwoner lager is dan 90% van het EU-gemiddelde. 

Voor de periode 2014-2020 vallen de volgende landen onder deze regeling: Bulgarije, 
Kroatië, Cyprus, de Tsjechische Republiek, Estland, Griekenland, Hongarije, Letland, 
Litouwen, Malta, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije en Slovenië.

 

Het Cohesiefonds ondersteunt infrastructuurprojecten onder de Connecting Europe 
Facility, een belangrijk Europees financieringsinstrument om groei, banen en 
concurrentievermogen te bevorderen via gerichte investeringen in infrastructuur op 
Europees niveau. 



Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling deelt een aantal 
doelstellingen met andere Europese Structuur- en Financieringsfondsen en wil 
oplossingen aanreiken voor specifieke problemen waarmee Europese 
plattelandsgebieden geconfronteerd worden. Het helpt deze gebieden om het groot 
aantal economische, milieugerelateerde en sociale uitdagingen van de 21e eeuw aan te 
gaan. 

 

Dit Fonds, dat vaak aangeduid wordt als “de tweede pijler” van het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid, vormt een aanvulling op het systeem van rechtstreekse betalingen aan 
boeren en maatregelen voor het beheer van de landbouwmarkten, de zogenaamde 
"eerste pijler".

Het stimuleert via dit beleid het concurrentievermogen van de landbouwsector. Het zorgt 
ook voor het duurzame beheer van alle natuurlijke hulpbronnen en streeft naar een 
evenwichtige territoriale ontwikkeling van plattelandseconomieën en -gemeenschappen, 
waaronder de creatie en bescherming van jobs.

 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website. 



Het Europese Fonds voor maritieme zaken en visserij ondersteunt het maritieme en 
visserijbeleid van de EU voor de periode 2014-2020. 

Zo helpt het vissers voornamelijk bij de overgang naar een duurzame visserij.

Het ondersteunt kustgemeenschappen bij het diversifiëren van hun economieën, 
financiert projecten die nieuwe jobs creëren en de levenskwaliteit langs de Europese 
kusten verbeteren, en maakt het voor aanvragers gemakkelijker om toegang te krijgen 
tot financiering. 



De volgende module (module 2) gaat nader in op het structureren van een innovatief en 
duurzaam projectidee.


