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Budget 2014-2020

1,46 miljard 

beheerd 

door Europese Commissie

MEDIA

56%CULTUUR 

31%
454,8 miljoen

CROSS 
SECTORAAL
LUIK 13%

DEEL  1
Overzicht deelname



Missie
EU cultuurbeleid

UNITED IN DIVERSITY

(verdrag Maastricht 
1992)

Samenleving waarin 
respect voor culturele 
eigenheid + 
bewustwording over 
gedeeld Europees 
(cultureel en historisch) 
erfgoed

Basisdocument: 

EU agenda voor Cultuur

Culturele en taalkundige diversiteit

Meerwaarde van culturele en creatieve 
sectoren voor de samenleving

WWW.CREATIVEEUROPE.BE



Visie
Creative Europe

Dynamische, competitieve culturele & 
creatieve sectoren die internationaal kunnen 
werken dankzij sterke, duurzame 
samenwerkingsverbanden

Aandacht voor sociale inclusie

Divers, nieuwsgierig, communicatief publiek 
voor Europese culturele content 

WWW.CREATIVEEUROPE.BE

EU- 2020

Slimme

Duurzame

Inclusieve groei
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Strategie
Creative Europe

Imagine.

Create.

Share.

Inzetten op:

Meerwaarde Culturele & Creatieve S.
• Benutten van communicatieve en digitale 

opportuniteiten. 
• Ontwikkelen van capaciteiten en 

faciliteiten om internationaal te werken.
• Investeren in cross-sectorale 

kennisdeling, innovatie en 
beleidsontwikkeling.

Culturele & taalkundige diversiteit:
• Bevorderen van brede, duurzame interesse 

en toegang tot cultuur voor alle leeftijden en 
doelgroepen  dialoog & integratie.
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Doelen Culturele samenwerking
1. Mobiliteit bevorderen

- Internationale kansen en toonmomenten voor artiesten en creaties;

- uitstraling van culturele samenwerking, co-creaties, reizende tento.(erfgoed); 
- consumentenaanbod verhogen en/of verbreden; …..

2. Publieksontwikkeling & -betrokkenheid ondersteunen
- Cultuurparticipatie voor iedereen: jongeren, minderheden,..

- Actieve samenwerking i.p.v. passief publiek;
- Innovatieve aanpak om publiek te behouden-vernieuwen- diversifiëren
- Audience Development-strategie met publieksenquête!

3. Vaardigheden en expertise CCS versterken
3.1. Digitale kennis en -toepassingen

3.2. Innovatieve business- & managementmodellen delen en testen 
3.3. Opleiding & training  tewerkstelling, samenwerking, netwerking

4. Integratie in Europa bevorderen (NIEUW!)
- stimuleren van interculturele en interreligieuze dialoog, 

- aandacht voor vluchtelingen- en migratieproblematiek

5. Sociale cohesie via cultureel erfgoed benutten (NIEUW)
- Maatschappelijke bewustwording van gedeelde geschiedenis en culturele waarden

(cfr thema EYCH2018)
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Deelnemende landen

Cultuur subprogramma

EU lidstaten

EEA landen

Kandidaat lidstaten

EU buurlanden

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR 
(Kroatië), HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, 
RO, SE, SI, SK, UK

IJsland, Noorwegen

Montenegro, Servië, FYROM, Bosnië-Herzegovina, 
Albanië, Cosovo (in onderhandeling), Turkije

Armenië, Georgië, Moldavië, Oekraïne, Tunesië 
(Algerije, Azerbeidzjan, Belarus, Egypte, Israël, 
Jordanië, Libanon, Libië, Marokko, Palestina, Syrië 
(onder voorwaarde)
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Deelnemende organisaties
Cultuur subprogramma

• Culturele en/of creatieve organisaties (zie statuut)
• Publiek- en/of privaatrechtelijk
• Winst- en/of niet-winstgevend

Projectleider

▪ Juridisch verantwoordelijk 
voor ondertekening contract 
met EC

▪ Coördinerende rol in ontwerp 
en uitvoering 

▪ 2 jaar rechtspersoonlijkheid

Co-organisatoren (partners)

• Echte betrokkenheid in ontwerp 
en uitvoering 

• gevestigd in een van de 
deelnemende landen

• financiële bijdrage aan project 
via eigen bijdrage, 
fondsenwerving, ed.
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Oproepen 2018 en 2019

Cultuur subprogramma

Samenwerkingsprojecten:

• CAT 1 Kleinschalige projecten

• CAT 2 Grootschalige projecten

Literaire vertaling: Fictie

Beeldende 

Kunsten

Theater

Opera

Circus

Literatuur

Muziek

Dans

Mode

Erfgoed

Design

Architectuur

Interdisciplinair 
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Culturele Samenwerkingsprojecten

Wat?

Budget 2019: 44 M – 40% Cat 1 (incl. 25% integratie)

Kleinschalige projecten
Categorie 1

- Minimaal 3 landen
- Maximum € 200.000 

(60% EU steun)
- Maximaal 4 jaar

Grootschalige projecten
Categorie 2

- Minimaal 6 landen
- Maximum € 2.000.000 

(50% EU steun)
- Maximaal 4 jaar
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kalender subsidieoproep 2018 & 2019

Culturele Samenwerkingsprojecten 

Publicatie Uiterste 
indiening

Beslissing Start projecten

16/10/ 2018 dinsdag 
11/12/2018

Zomer 
2019

Tussen 1 september en 
15 december 2019

Najaar 2019 winter 2019 Zomer 
2020

Tussen 1 september en 
15 december 2020





Creative Europe in Belgium 2014-2017
CULTURE programme

92
Projects

79
Million 
Euros

29 %
EU Projects

78
COOP Projects

14
Platforms



121
BE 

Organisations

Creative Europe in Belgium 2014-2017
CULTURE programme

27
Project
leaders

94
Project 

partners

695
European 
Partners

38 
Countries



Creative Europe in Belgium 2014-2017
CULTURE programme

Overall success rate (2014-2017) :



DEEL 2
Elektronische 
aanvraag en 

criteria

BEDENK

Goed 
projectidee

DEEL

Hecht 
partnerschap

MAAK

Solide 
aanvraag
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1

BEDENK
Goed projectidee

▪ Vernieuwend  & origineel project:

<Creative Europe Project Results platform>

▪ Focus op delen van kennis en ervaring

▪ Gericht op gezamenlijk streven naar

gemeenschappelijk doel dat beantwoordt aan 

Creative Europe-doelstelling(en) 

▪  EU steun = gezamenlijk doel mét meerwaarde 

voor (minstens) alle deelnemende organisaties
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DEEL
Hecht Partnerschap

2

Aandachtspunten

▪ Beperkte deelname audiovisuele sector

▪ Max. 30% van totale projectkost is voor activiteiten 

in/met derde landen; betaald door projectleider of 

een van gewettigde partners

▪ + Geografische spreiding en deelname van 

Westelijke Balkan

▪ Verplichte elektronisch aanmelding voor alle 

wettelijke partners
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DEEL
Aanbevelingen

2

▪ Wees zorgvuldig met partnerschap

▪ Zorg voor goede communicatie- en 
informatiedoorstroom tussen deelnemers

▪ Ontwikkel project en -begroting in 
samenspraak met partners

▪ Definieer rol van elke partner alsook de 
spelregels van project (rechten en plichten)

▪ Zorg allemaal voor cofinanciering
▪ Maak dat eerste projectkosten zelf kunnen 

gedragen worden 

▪ Geef aandacht aan de bredere EU filosofie
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EU Cultural Capitals
2018: Leeuwarden (NL) & Valletta (MT)
2019: Matera (IT) & Plovdiv (BU)
2020: Rijeka (Kroatia HR) & Galway(IE)
2021: Timișoara (Ro), Elefsina (GR) & 

Novi Sad (CZ Servië)

WWW.CREATIVEEUROPE.BE

Europese prijzen
▪ Literatuur
▪ Muziek - EBBA
▪ Architectuur
▪ Cultureel Erfgoed – Europa Nostra 
▪ EU Erfgoed label
▪ EYCH2018 
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MAAK
Een solide aanvraag
Dossiercriteria

Uitsluitingscriteria Verklaring op eer

Wettelijke criteria Wettelijke deelname 
voorwaarden 

Selectie criteria Operationele bekwaamheid 
en financiële draagkracht

Award criteria 4 inhoudelijke prioriteiten 
!!!!
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MAAK
Een solide aanvraag
Uitsluitingscriteria

▪ Faling- gerechtelijke veroordeling

▪ Schulden 

▪ Belangenvermenging…

▪ Verklaring op erewoord (projectleider) voor elk 
project
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MAAK
Een solide aanvraag
Wettelijke criteria

▪ Gewettigde deelnemende landen

▪ Gewettigde projectleider & co-organisatoren

▪ PIC + Legal document + officiële aanvraag + annexen !!!

▪ Cooperation agreement  ondertekend door alle partijen

▪ Activiteiten in culturele-creatieve-audiovisuele sectoren

▪ Gewettigde start- en einddatum, duur max. 48 maanden
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MAAK
Een solide aanvraag
Selectie criteria

Operationele competenties:

• Verklaring op erewoord (projectleider)

• GEHANDTEKENDE documenten

Financiële capaciteit (projectleider):

• Financial capacity form 

• Financial statement (winst-& verliesrek. afgesloten 2 

jaar)*

• Audit rapport > € 750.000*

*Niet vereist voor publieke organen of internationale org.
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Creative Europe
Award criteria 

Slaagpercentage: minimum 75/100

Relevantie 
tot EU 

objectieven

30%

Kwaliteit
activiteiten

30%

Kwaliteit 
samen-
werking

20%

Communicatie 
en 

verspreiding

20%
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Award criteria
Relevantie tot EU doelstellingen 30%

Hoe draagt het project bij tot:

▪ Europese meerwaarde: 1+1=3?

▪ Transnationale verspreiding? 

▪ Publieksbereik?

▪ Professionalisering CCS?

▪ Langetermijn doelstellingen en multiplicatoreffect ?

▪ Complementariteit t.o.v. nationale activiteiten?
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Award criteria
Kwaliteit projectinhoud & activiteiten 30%

Hoe wordt het project uitgevoerd? 

▪ Concrete doelstellingen, activiteiten en verwachte 

resultaten + duidelijke link naar noden doelgroep

▪ Evenwichtige budgetverdeling, realistische activiteiten en 

tijdschema

▪ Kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie; monitoring output

versus outcome; wat is de effectieve impact van het 

project?

▪ Expertise van projectteam (cf. CV)
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Award criteria
Communicatie en verspreiding 20%

Hoe wordt impact van project duurzaam gemaakt 

en maximaal bereikt op lokaal, regionaal, 

nationaal en Europees niveau?

▪ Communicatiestrategie en -plan over activiteiten & 

resultaten, betrokken media (radio, tv, krant, digitale media 

– ook bij partners), doelgroepen, impact, tijdslijn,..

▪ Positief imago Europa & logo; meertaligheid! 

▪ (originele) communicatie over wijze waarop kennis en 

ervaring gedeeld worden, ook na het project



WWW.CREATIVEEUROPE.BE

Award criteria
Kwaliteit partnerschap 20%

Hoe wordt de samenwerking gecoördineerd en 

optimaal gerealiseerd?

▪ Sterke betrokkenheid alle partners;

▪ duidelijke taakverdeling en internationale expertise 

▪ doeltreffende uitvoering met inspirerend en duurzaam effect

▪ Aandacht voor geografische spreiding 

▪ Indien samenwerking met EU buurlanden: rol van cultuur in 

buitenlands beleid aantonen
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Subsidieaanvraag
Documentenpakket

▪ E-form (application form; pdf) (26 pagina’s blank) 

▪ + verplichte bijlagen en documenten: zie ANNEXES

▪ Detailed project description (30 pagina’s max, sjabloon)

▪ Werkplan (activiteiten)

▪ CVs

▪ Budget  Exel doc.

▪ Mandaten (ALLE PARTNERS aan projectleider

▪ Declaration on honour (projectleider)



Subsidieaanvraag
Detailed project description

omvat: 

• Concept en objectieven van project

• Strategie over hoe de prioriteiten worden behandeld

• Specifieke activiteiten en hun doel

• Potentiële impact van project op Europees niveau

• Rol van elke partner in het project

• Andere details ter ondersteuning van de aanvraag

13/11/2018
3
2



Subsidieaanvraag 

Officiële Afkorting EU landen

Albanië (AL), Bosnië-Herzegovina (BA), België (BE), 

Bulgarije (BG), Cyprus (CY), Denemarken (DK), 

Duitsland (DE), Estland (EE), Finland (FI), Frankrijk (FR), 

Griekenland (GR), Hongarije (HU), Ierland (IE), Italië (IT), 

Kroatië (HR), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (LU), 

Malta (MT), Nederland (NL), Noorwegen (NO), Oostenrijk (AT), 

Polen (PL), Portugal (PT), Roemenië (RO), Slovenië (SI), 

Slowakije (SK), Spanje (ES), Tsjechië (CZ), Zweden (SE), 

Verenigd Koninkrijk (UK)

13/11/2018
3
3



Subsidieaanvraag

Cooperation Agreement

• In verhouding tot gedetailleerde projectbeschrijving:

• Rol en verantwoordelijkheid deelnemende organisaties

• Financieel management en - verdeling EU steun (schema 

van betalingen)

• Rapporteringsprocedure / timesheets, ..

• Afspraken, definities, .. 

• Wat in geval van… 

13/11/2018
3
4



BUDGET

BEGROTING: ALGEMENE REGELS

• Cofinancieringsprincipe

• EU steun op basis van evenwichtig budget: 

Uitgaven = Inkomsten  geen winst!

• Alle partners maken budgetplan voor hun activiteiten

• Budgetdocument met KOSTEN-SPECIFIEKE  hoofdstukken 

ipv kostenverdeling per partner (NIEUW!)

• Budget in EURO: wisselkoers datum officiële oproep 16/10/2018  

http://ec.europa.eu/budget/infoeuro

• Definities ‘eligible & ineligible’, ‘direct & indirect cost’  in de 
programmagids

13/11/2018
3
5

http://ec.europa.eu/budget/infoeuro


Budget

Inkomsten

• Gevraagde EU-steun (max.%)

• Inkomsten voortkomend uit het project: 
– kaartverkoop, verkoop van publicatie, registratiekosten, 

entreegeld, etc.

• Eigen financiering: 
– beurzen, sponsoring, donaties

• Publieke / private bijdragen: 
– garantiebewijs indien mogelijk

• Voordelen in natura: niet gewettigd wg niet-bewezen

13/11/2018
3
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Budget

Uitgaven

Kosten direct verbonden aan:

• uitvoering van activiteiten

• productie, communicatie, verzending, bekendmaking en 

verspreiding van projectresultaten

• organisatie van conferenties, seminaries en workshops 

• coordinatie en administratie (stafkosten)

• samenwerking met‘derde’ landen: max. 30% totale

projectkost

• gewettigde onderaanneming: geen limiet 

• Indirecte kosten: max.7% totale som directe kosten

13/11/2018
3
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Budget

Gewettigde kosten

• gemaakt door een van de begunstigden

• gemaakt tijdens officiële project periode (uitgezonderd 

kosten van eindrapport en audit)

• voorzien in geplande budgetaanvraag

• bewijsbaar en identificeerbaar

• betaald vóór indiening eindrapport

• verantwoord en redelijk 

13/11/2018
3
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Budget
onderaanneming

• Activiteit die niet door begunstigde zelf wordt uitgevoerd

• = Gewettigde kosten (geen onderaannemingskosten!): 

• Publieke organen

• Kunstenaars, lezingen, sprekers, …

• Reiskosten en dagvergoedingen

• Diensten die gespecialiseerde kennis vereisen: juridisch, 

boekhoudkundig advies, human resources

• Projectcoördinatie mag NIET worden uitbesteed

13/11/2018
3
9



Budget
voordelen in natura

• Kosten niet meegerekend in boekhouding:

• Vrijwilligerswerk
• Donaties
• Huur van eigen gebouwen,  …

= GEEN gewettigde kosten

13/11/2018
4
0
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Subsidieaanvraag
Projectcommentaren

Sterke projecten

▪ Sterk gedefinieerd project dat een
uitdaging aangaat

▪ Heldere missie-visie-strategie
(evaluatie)

▪ Projectactiviteiten in antwoord op 
duidelijk gekozen EU prioriteit(en) 
en aansluitend op EU objectieven

▪ Relevante omschrijving van 
‘duurzame’/’innovatieve’ acties
voor jouw project

▪ Klare EU steun-toewijzing + 
uitstraling steun van Europa

▪ Goed gespreid partnerschap

▪ Kort en relevant CV 
▪ Intern en extern werk- en

communicatieplan!!

Zwakke projecten

▪ Vage definitie, onduidelijke missie

▪ Gebrek aan impactstrategie, 
methodologie,onderzoeksresultaat

▪ Gebrek aan complementariteit tov 
regionale en nationale initiatieven

▪ Gebrekkige omschrijving
‘innovatie’

▪ Zwakke EU zichtbaarheid

▪ Gebrek aan geografische spreiding

▪ Tekort aan expertise en/of goed
management 
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Subsidieaanvraag
Tijdsbesteding

START OP TIJD!

Technische problemen moeten VOOR de deadline gemeld worden

E-Form validatie+ indiening VOOR 11/12/2018 – 12:00 MIDDAG

Most difficult parts of the application form? (N=14L)

13%

10%

37%

30%

10%

unclear questions

project description 

budget form

attachments

filling in the application in a
foreign language 



WWW.CREATIVEEUROPE.BE

Wat na de selectie?

• Evaluatiebrief/ felicitaties

• Ondertekening contractvoorstel met EACEA 

• Ontvangst prefinanciering

• Uitvoeringsreglement: 

– respecteer initieel tijdschema en budget

– meldt alle wijzigingen aan uw EACEA contactpersoon

– zorg voor visibiliteit van Creative Europe (logo)
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Creative Europe Desk

• Promotie Creative Europe

• Helpdesk: 
– Info en advies EU subsidies
– Begeleiding steunaanvraag
– Communicatie partner search 
– Nieuwsbrief en website

• Brugfunctie Vlaanderen-Europa
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Meer informatie:

• EACEA:http://eacea.ec.europa.eu/culture

• CE Culture: http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

• EU Agenda voor Cultuur:

https://ec.europa.eu/culture/news/new-european-agenda-culture_en

• Vlaams-Europees verbindingsagentschap: 

www.vleva.eu

• CED Vlaanderen:www.creativeeurope.be

Gudrun Heymans
+32 2 553 06 59
Gudrun.heymans@cjsm.vlaanderen.be

INFODAG:  ‘Van lokale en Vlaamse erfgoedpraktijk naar een 
Europees beleid en vice versa’  19/11/2018, FARO - Brussel

http://eacea.ec.europa.eu/culture
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
http://www.creativeeurope.be/
mailto:Gudrun.heymans@cjsm.vlaanderen.be


IMAGINE.CREATE.SHARE

&
DARE


