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De oproep EACEA 34/2018 "Steun aan Europese samenwerkingsprojecten 2019", is een actie van 

het Creative Europe subprogramma Cultuur.  

 

Voorstellen tot Categorie 1 - Kleinschalige samenwerkingsprojecten en Categorie 2 - 

Grootschalige samenwerkingsprojecten konden digitaal ingediend worden bij het Uitvoerend 

Agentschap EACEA tot uiterlijk 11 december 2018. Meer info via: 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en. 

 

De oproep beoogt steun aan Europese samenwerkingsprojecten met focus op minstens één van de 

vijf prioriteiten van het Creative Europe Culture programma, namelijk:  

1. het bevorderen van transnationale mobiliteit van spelers en creaties,  

2. publieksontwikkeling,  

3. capaciteitsopbouw (met inbegrip van digitalisering, nieuwe bedrijfsmodellen, opleiding en 

vorming),  

4. integratie van migranten en vluchtelingen, 

5. maatschappelijke bewustwording via cultureel erfgoed. 

 

Een bedrag van 44 659 800,00 euro werd in het Creative Europe werkprogramma 2018 voor deze 

actie goedgekeurd, waarin een indicatieve enveloppe van 17,8 miljoen euro voor Kleinschalige 

samenwerkingsprojecten (± 40% van de totale begroting). Ongeveer 25% van betreffende 

enveloppe voor Cat.1 projecten werd voorbehouden voor kwalitatieve projecten die sociale 

integratie van migranten en vluchtelingen nastreven. 

 

 

Bevindingen over de huidige selectie: 

 

Indiening 
 

Op 18 december 2018 heeft het Uitvoerend Agentschap EACEA 364 subsidieaanvragen ontvangen. 

Dit is 31 % minder dan voor de oproep in 2017.  

300 Cat.1- Kleinschalige Samenwerkingsprojecten en 64 Cat. 2 Grootschalige 

Samenwerkingsprojecten werden tijdig ingediend, voor een totaal gevraagd bedrag van 

140.039.248,00 euro.  

Na een eerste administratieve controle, bleken 18 aanvragen (15 in Cat.1; 3 in Cat.2) niet te 

voldoen aan de wettelijk vereiste deelnamecriteria, zodat uiteindelijk 346 gewettigde dossiers 

beoordeeld werden.  

 

 

Selectie 
 

In totaal werden 106 Europese Samenwerkingsprojecten geselecteerd voor een gezamenlijk 

bedrag van 44.611.466,00 euro. Het betreft: 

 

- 87 Cat.1 - Kleinschalige Samenwerkingsprojecten, t.w.v.16.233.978,00 euro 

- 19 Cat.2 – Grootschalige Samenwerkingsprojecten, t.w.v. 28.377.488,00 euro. 

 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en


2 
 

Het Europese slaagpercentage voor gewettigde Cat.1 projecten bedraagt hiermee ongeveer 30% 

( t.o.v. 20,95% in 2017); het slaagpercentage van de Cat.2 projecten bedraagt 31% (t.o.v. 

18,48% in 2017).   

 

Het succes van de verhoogde slaagkans wordt enerzijds verklaard door het  gecombineerde effect 

van minder aanvragen en meer middelen en is anderzijds te danken aan de maatregel uit het 

Werkprogramma 2018 om 40% van het voorziene budget te reserveren voor de ondersteuning van 

de Cat.1 Kleinschalige Samenwerkingsprojecten. Concreet komen hierdoor 87 Cat.1 projecten in 

aanmerking voor steun van Creative Europe tegenover slechts 84 projecten vorig jaar.  

 

 

Prioriteit sociale integratie 
 

Aansluitend vermeldt de oproep EACEA 34/2018 dat ongeveer 25% van de voorziene 40% 

middelen voor Kleinschalige samenwerkingsprojecten moeten gaan naar kwaliteitsvolle projecten 

met aandacht voor sociale integratie van migranten en vluchtelingen.  

Uit de inzendingen werden 17 Cat.1 projecten gekozen voor een totale EU steun van 3.250.436 

euro ofwel 20% van het budget.  

 

Uitzonderlijk werd ook het Cat.2 project’ 'A New European Generation - Exploring Freedom and 

Identity through Creative Integration' toegevoegd omwille van haar breed sociaal engagement.  

Hiermee komt het totale budget voor integratieprojecten op 4.554.114 euro. 

 

 

Kwaliteitsdrempel 75 punten 
 

Helaas is niet het volledige beschikbare budget voor de Cat 1 projecten benut, doch slechts 16 233 

978 euro t.o.v. 17 800 000 euro, zijnde 36,35% t.o.v. 40% voorziene begroting.  

Een verklaring hiervoor ligt in het feit dat niet alle ingediende Cat.1 projecten voldeden aan de 

vereiste inhoudelijke kwaliteitsdrempel van minimum 75 punten ofwel 75%.  

 

 

Overzicht van bestede middelen 
 

Samengevat vind je het beschikbare bedrag versus het toegekende bedrag: 

 

- Beschikbaar bedrag per 2019 (Cat. 1 + Cat. 2): 44.659.800 euro  

- Toegekend budget voor Cat.1 projecten: 16.233.978 euro ofwel 36,35%. 

- Toegekend budget voor Cat.2 projecten: 28.377.488 euro ofwel 63,31%. 

- Totaal toegekend bedrag: 44.611.466 euro. 

 

 

Geografisch bereik 
 

34 landen nemen actief deel; een grotere betrokkenheid van Armenië, Bosnië en Herzegovina, 

Luxemburg, Moldavië, Montenegro en Kosovo wordt gewenst.  

 

Grafisch overzicht Cat.1 ingediende /geselecteerde projecten per land (project leider): 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/4._coop1_level_of_demand_by_country_-

_project_leader_chart.pdf 

 

Grafisch overzicht Cat.2 ingediende /geselecteerde projecten per land (project leider): 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/10._coop2_level_of_demand_by_country_-

_project_leader_chart.pdf 

 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/4._coop1_level_of_demand_by_country_-_project_leader_chart.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/4._coop1_level_of_demand_by_country_-_project_leader_chart.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/10._coop2_level_of_demand_by_country_-_project_leader_chart.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/10._coop2_level_of_demand_by_country_-_project_leader_chart.pdf
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Betrokken disciplines - Kleinschalige projecten (87): 
 

 

Field  n° of 

projects 

% vs 

total 

selected 

Architecture 2 2% 

Circus arts 2 2% 

Creative writing 2 2% 

Dance 7 8% 

Digital arts 6 7% 

Fashion design 2 2% 

film, video 1 1% 

Graphic design 1 1% 

Intangible culture 8 9% 

Music 18 21% 

Opera 1 1% 

Other 3 3% 

Painting, drawing 2 2% 

Photography 1 1% 

Publishing 1 1% 

Puppetry 1 1% 

Street art 1 1% 

Tangible culture - historical sites and buildings 4 5% 

Tangible culture - Libraries and archives 1 1% 

Tangible culture - Museums 3 3% 

Theatre 20 23% 

Grand total 87   

 

Het merendeel van de ingediende projecten (46% in totaal) gaat naar de podiumkunsten (vooral 

theater, muziek en dans). Daarnaast scoren vooral cultureel erfgoedprojecten (immaterieel en 

materieel cultureel erfgoed) 24% en  beeldende kunstprojecten 15%. 

 

 

Betrokken disciplines - Grootschalige projecten (19): 

 

Field  n° of 

projects 

% vs 

total 

selected 

Craftwork 1 5% 

film, video 1 5% 

Music 5 26% 

Street art 1 5% 

Tangible culture - Libraries and archives 1 5% 

Tangible culture - Museums 4 21% 

Theatre 5 26% 

Translation 1 5% 

Grand total 19   
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Programmaprioriteiten 
 

De subsidieoproep EACEA 34/2018 kende 5 programmaprioriteiten, namelijk: 

 

1. het bevorderen van transnationale mobiliteit van spelers en creaties; 

2. publieksontwikkeling; 

3. capaciteitsopbouw, met aandacht voor digitalisering, kennisdeling over nieuwe 

bedrijfsmodellen, opleiding en vorming; 

4. integratie van migranten en vluchtelingen; 

5. sociale cohesie en bewustwording via cultureel erfgoed en EYCH2018. 

 

 

 
 

Prioriteiten - Cat.1 Kleinschalige samenwerkingsprojecten 
 

- 34% capaciteitsopbouw, waarvan 18 projecten gericht op opleiding & vorming,  

- 7 projecten over digitalisering en 5 projecten over het testen van nieuwe 

bedrijfsmodellen; 

- 26% (23 projecten) transnationale mobiliteit;  

- 19% (17 projecten) publieksontwikkeling; 

- 12% (11 projecten) sociale integratie van vluchtelingen.   

   

Nota: Indien alle geselecteerde projecten met aandacht voor sociale integratie samengeteld 

worden (ongeacht de rangorde van de prioriteit), komen in totaal 17 projecten in aanmerking 

voor een budget van 3.250.436,00 euro voor deze prioriteit. 

 

- 6% (6 projecten) hebben voornamelijk betrekking op de prioriteit "de erfenis van het 

Europees Jaar van het cultureel erfgoed 2018". 
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Prioriteiten - Cat.2 Grootschalige Samenwerkingsprojecten  
 

 
 

 

- 42% Capaciteitsopbouw, waarvan 4 projecten in opleiding & onderwijs, 1 project over 

digitalisering en 3 projecten over nieuwe bedrijfsmodellen;  

- 26% (5 projecten) publieksontwikkeling; 

- 21% (4 projecten) Transnationale mobiliteit; 

- 10% (2 projecten) erfenis van het Europees Jaar van het cultureel erfgoed 2018". 

 

 


