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Inhoud 

• Welke EU-subsidies voor gezamenlijke projecten 
academia-industry in het mariene en maritieme 
veld? 

 
• Wat doet vleva voor u? 
 
• Europese projectvoorbeelden 



 
1. EU-nieuwsmonitor 
2. Bruggenbouwer 
3. Belangenbehartiger 
4. Loket 

 







Van EU naar Vlaanderen?  
 Beleidskader Europa 2020 
      Meerjarig Financieel Kader 2014-2020 
  40 thematische EU-subsidieprogramma’s 
   Jaarlijkse werkprogramma’s 
    Subsidieoproepen (calls) 
     Projecten  

 
 



Europese subsidie? 

• Europa 2020: innovatie, ondernemerschap, 
koolstofarme economie, jobs en armoedebestrijding 

 
• internationale samenwerking 
 
● innovatie 

 
● cofinanciering 

 
● duurzaamheid 



● financiële instrumenten versus eenmalige subsidies 
 
● terugkerende subsidieoproepen 

 
● ad-hocsubsidies 

 
● Nationale Contactpunten 

 
● gecentraliseerd en gedecentraliseerd 

 
● 1 project, vele programmamogelijkheden 

Subsidielogica 



Lasten 
 

● Europese competitie 
● administratieve last 
● afhankelijk van partners 
● lange procedure 
● geen voorfinanciering 

Lasten en lusten 

Lusten 
 

● buitenlandse knowhow 
● internationale 

zichtbaarheid 
● extra financiering 
● gemak als partner 



Hoe kan vleva u helpen? 

 
● Online EU-subsidiewijzer 

 
● e-book: www.eu-subsidiegids.eu 

 
● e-book: Financiering O&I 

 
● Basisdienstverlening 

 
● Partneroproepen 

 
● Informatie- en 

netwerkbijeenkomsten 

https://www.vleva.eu/EUFinancieringOenI
https://www.vleva.eu/EUFinancieringOenI




 
Maak een profiel aan op www.vleva.eu 

↓ 
Abonneer u op de EU-subsidies 

↓ 
Download de EU-subsidiegids 

↓ 
Neem deel aan onze informatiebijeenkomsten 

↓ 
Laat ons weten hoe we u kunnen helpen 

EU-subsidies:  
u wilt op de hoogte blijven? 



Waar vindt u internationale partners?  

● via de website van het subsidieprogramma 
– https://cordis.europa.eu/partners/web/guest 

(H2020) 
– https://infodaykassatool.teamwork.fr/ (Erasmus+) 
– ... 

● via het Nationaal Contactpunt 
● op netwerkevents en projectdevelopmentworkshops 

(www.vleva.eu/events)  
● via sociale media 
● via vleva 
 
"Wees niet bang om zelf op zoek te gaan naar partners. Schuim het internet af, 
spreek mensen aan en gebruik uw netwerk. Het eerste face-to-facecontact is 
heel belangrijk. U voelt meteen of het klikt. En of het een betrouwbare partner is. 
Bijvoorbeeld aan de manier waarop ze zich hebben voorbereid " 

https://cordis.europa.eu/partners/web/guest
https://infodaykassatool.teamwork.fr/


Programma’s 
 

● Horizon 2020 
● Erasmus+ 
● EFRO  
● Interreg 
● ESF 
● Life 
● Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij 
● ERA-NET MarTERA 
● Joint Programming Initiatives: 

■ JPI Oceans 
■ Water JPI  

● Knowledge and Innovation Communities (EIT/KIC) 
■ KIC InnoEnergy 

 
 
 
 





Structuur H2020 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

1. Prioriteit I: Wetenschap op Topniveau 
 

1. Prioriteit II: Industrieel Leiderschap 
 

1. Prioriteit III: Maatschappelijke uitdagingen 
o.a. marien en maritiem onderzoek, energie en 
klimaat (70% cofinanciering) 

 
 



www.seewec.org 

http://www.seewec.org/


●Doel  
betere vaardigheden  
grote inzetbaarheid op arbeidsmarkt 
moderniseren van onderwijs, opleiding, jeugdwerk en sport 

 
 
 

 

●Budget € 14,7 miljard 

●3 kernacties:  
   KA 1: Individuele leermobiliteit 
 KA 2: Samenwerking voor innovatie en goede praktijken 
 KA 3: Steun voor beleidshervormingen 

 
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm 

Basisslide 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm


KA 2: Samenwerking voor innovatie en  
goede praktijken  

● Strategische partnerschappen  
● Kennisallianties  
● Allianties voor bedrijfstakspecifieke vaardigheden 
● Capaciteitsopbouw voor Jeugdzaken 
● Ondersteunende ICT-platforms    

 
Allianties voor bedrijfstakspecifieke vaardigheden 
Sectoren:  
● productie en engineering (ook geavanceerde productie) 
● milieutechnologie (eco-innovatie) 

 
Voorwaarden 
● min. 3 landen 
● minstens 3 partners per land  



De structuurfondsen 



Doel   
Het Europese regionale beleid wil de verschillen tussen de 
ontwikkelingsniveau van regio’s verkleinen 

 
 

 
 

 

Investeren in groei en 
werkgelegenheid: EFRO Vlaanderen 

Budget  
 € 345,5 miljoen euro voor Vlaanderen 



  
 

● Stimuleren van de overgang naar een koolstofarme economie 
○ energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in openbare 

infrastructuur en woningen 
○ energie-efficiëntie en hernieuwbare energie bij kmo’s 
○ productie en distributie van restwarmte en hernieuwbare 

energiebronnen 
 
 
 
 
europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/eu2020/gro
wth_and_jobs/index_nl.htm 
 

 
 

Inhoud 
● Stimuleren van onderzoek, innovatie en technologische ontwikkeling via 

smart specialisation 
○ demonstratieprojecten, living labs, ontwikkeling van nieuwe producten, 

diensten of businessmodellen 
 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/eu2020/growth_and_jobs/index_nl.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/eu2020/growth_and_jobs/index_nl.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/eu2020/growth_and_jobs/index_nl.htm


http://www.agentschapondernemen.be/node/23349  

http://www.agentschapondernemen.be/node/23349


● Grensoverschrijdende programma’s 
○ Vlaanderen-Nederland 
○ 2 Zeeën 
○ … 

● Transnationale samenwerking 
○ Noordzeeregio 
○ Noordwest Europa 
○ ... 

● Interregionale samenwerking 



Interreg 2 Zeeën 

http://www.ilvo.vlaanderen.be/micro  

http://www.ilvo.vlaanderen.be/micro


Noordzee Regio 

http://www.energyvision.info/   

http://www.energyvision.info/


Europees Sociaal Fonds (ESF) 

Inhoud 
• Investeren in duurzame en kwalitatieve jobs op de Vlaamse 

arbeidsmarkt en investeren in opleiding en levenslang leren.   
• ondersteunen van sociale integratie en gelijkheid en op het bestrijden 

van armoede.  
• Structurele maatregelen op bedrijfsniveau die mensen aanmoedigen 

om langer te werken 
• transnationale uitwisseling en samenwerking en op innovatie 

 
 

 

Doel  
werkgelegenheid stimuleren 

Budget 
400 miljoen euro Europese subsidies + 600 miljoen euro Vlaamse 
subsidies 



Doel 
• duurzame en concurrerende visserij en aquacultuur 
• evenwichtige en inclusieve territoriale ontwikkeling van Vlaamse 

visserijgebieden  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij  

 
Budget  
● € 6,5 miljard  
● cofinanciering max. 75% 

Prioriteiten 
●duurzame en hulpbronefficiënte visserij en aquacultuur 
● innovatieve, competitieve en kennis gebaseerde visserij 

en aquacultuur 
● implementatie Gemeenschappelijk Visserijbeleid 
●werkgelegenheid en territoriale cohesie 
● toepassing van het Geïntegreerd Maritiem Beleid 



   
 
Doel  
Katalysator verandering in ontwikkeling en uitvoering milieu- en 
klimaatbeleid  

 
  
     

 

 
Inhoud   
●Milieu: milieu en efficiënt hulpbronnengebruik, natuur en 

biodiversiteit, milieubeleid en -bestuur en informatie 
●Klimaatactie: mitigatie van de klimaatverandering, 

aanpassing aan de klimaatverandering, governance en 
informatie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Budget 
€ 3,45 miljard  
●Milieu: € 2,59 miljard  
●Klimaat: € 0,86 miljard  
●Cofinanciering: 55% - 100% 



 
Soorten projecten 
• proefprojecten 
• demonstratieprojecten 
• beste praktijken projecten 
• ! geïntegreerde projecten 
• projecten voor technische bijstand 
• capaciteitsopbouw 
• voorbereidende projecten 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ec.europa.eu/environment/life/ 

http://ec.europa.eu/environment/life/
http://ec.europa.eu/environment/life/


FINANCIERINGSINSTRUMENTEN 
VOOR ONDERZOEK EN 

INNOVATIE 
 

BEYOND HORIZON 2020 



KIC InnoEnergy 

• 27-tal partners (VL: Energyville, KU Leuven, Eandis, Laborelec)  
• duurzame energie (schonekoolstoftechnologieën, energie-

efficiëntie, hernieuwbare energie en slimme elektriciteitsnetten) 
• acties 

– ondersteunt start-ups bij de ontwikkeling van hun businessideeën 
en ondernemingsmodellen 

– faciliteert toegang tot financiering 
– werkt masterprogramma’s en doctoraten uit 

http://www.kic-innoenergy.com/  

http://www.kic-innoenergy.com/


KIC InnoEnergy 

http://www.kic-innoenergy.com/  

http://www.kic-innoenergy.com/


JPI Oceans 
Joint Programming Initiatives 
Healthy and Productive Seas and Oceans 

• JPI’s stemmen onderzoeksprogramma’s in 
verschillende Europese landen op elkaar af 

• JPI Oceans: VLIZ 
• Nationale onderzoeksmiddelen 
• Onderzoekers & innovatieve bedrijven 



JPI Oceans 
Joint Programming Initiatives 
Healthy and Productive Seas and Oceans 



EIP Water 
European Innovation Partnership on Water 

• Ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor 
wateruitdagingen  

• Vermarkting van die instrumenten.  
• Focus: 

• waterbeheer 
• ecosystemen in water 
• overstromingen en extreme droogte 
• behandeling van water en afvalwater 
• besluitvormingssystemen en monitoring 
• verbanden tussen water- en energiegebruik 



WssTP 
European Technology Platform voor Water 

• Stakeholdersforum- geleid door de industrie 
• Onafhankelijke entiteiten die zichzelf financieren 
• Acties 

– onderzoeks- en innovatieagenda’s opstellen 
– deelname industrie aan Horizon2020 aanmoedigen 
– netwerken 
– adviseren voor programmatie en implementatie Horizon 2020 
– ... 

 



ERA-NET Cofund MarTERA  
European Research Network for Marine & Maritime Technologies 

 
 
Inhoud:  
• PA1: Environmentally friendly maritime technologies 
• PA2: Development of novel materials and structures 
• PA3: Sensors, automation, monitoring and observations 
• PA4: Advanced manufacturing and production 
• PA5: Safety and security 

Contact:  
• Jozef Ghijselen: jozef.ghijselen@vlaio.be  
• Bart De Caesemaeker: bart.decaesemaeker@vlaio.be  

mailto:jozef.ghijselen@vlaio.be
mailto:bart.decaesemaeker@vlaio.be


vleva-EU-subsidieteam 

T:  +32 (0)2 737 14 30 
@: subsidieteam@vleva.eu 
W: www.vleva.eu/subsidiewijzer 
W: www.eu-subsidiegids.eu 
 





Toon, Ariane en Karen vleva-EU-
subsidieteam 

subsidieteam@vleva.eu 
T 02 737 14 30 

www.vleva.eu/subsidiewijzer 
www.eu-subsidiegids.eu 

 
 

Neem contact op met ons 

@ArianeDecramer 
@Toon_vleva 
@karen_vds 
 
 

mailto:subsidieteam@vleva.eu
http://www.vleva.eu/subsidiewijzer
http://www.eu-subsidiegids.eu
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