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VLEVA? - Vlaams-Europees Verbindingsagentschap

- In 2006 opgericht

- Publiek-private vzw 

- 35 leden 

- Brug tussen Europa en Vlaamse lokale 

overheden, het middenveld en de 

Vlaamse overheid
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www.vleva.eu



EU-subsidiewerking

● Basisloket (eerstelijnsdienstverlening)

● Subsidiegids

● Online EU-subsidiewijzer

● Partneroproepen

● Informatie- en netwerkbijeenkomsten

● Video: Europese subsidies voor dummies

● Monitor deelname Vlaamse actoren aan 

EU-subsidieprogramma’s

https://www.vleva.eu/nl/eu-subsidies/subsidiegids
https://www.vleva.eu/nl/eu-subsidies/calls
https://www.youtube.com/watch?v=HJgJieLlOOU&feature=emb_title
https://www.vleva.eu/sites/default/files/2020-06/Monitor%20Vlaamse%20deelname%20EU-subsidieprogramma%27s_1.pdf
https://www.vleva.eu/sites/default/files/2020-06/Monitor%20Vlaamse%20deelname%20EU-subsidieprogramma%27s_1.pdf


Stel je vraag aan subsidieteam@vleva.eu

mailto:subsidieteam@vleva.eu


Nieuw MFK (‘21-’27)

Europese meerjarenbegroting die bepaalt hoeveel de Europese Unie 

de komende zeven jaar mag uitgeven.

Focus op

● Onderzoek en innovatie

● Klimaat- en digitale transitie

● Strijd tegen klimaatverandering

● Crisisherstel



Nieuw MFK (‘21-’27)



Subsidieprogramma’s

● Connecting Europe Facility

● Creative Europe

● Rights and Values

● Digital Europe

● ESF+

En veel meer! Zie VLEVA subsidiegids

https://www.vleva.eu/nl/eu-subsidies/subsidiegids


Connecting Europe Facility - EU programma voor 

● Transport: focus op uitbouw/modernisering TEN-T

○ NCP: cef@mow.vlaanderen.be

● Energie: integratie energiemarkt en hernieuwbare energie

○ NCP: Jan.Hensmans@economie.fgov.be 

● Digitaal: innovatie rond connectiviteit, 5G,...

○ NCP: jessica.godoychaparro@economie.fgov.be

Budget: €33,71 miljard

mailto:cef@mow.vlaanderen.be
mailto:Jan.Hensmans@economie.fgov.be
mailto:jessica.godoychaparro@economie.fgov.be


Europees programma voor culturele en creatieve sector

Algemene doelstelling

● Europese samenwerking rond culturele en taalkundige diversiteit 

en erfgoed

● Vergroten van het competitievermogen van culturele en creatieve 

sectoren

3 Subprogramma’s: cultuur, media en cross sectoraal

Budget: €2,5 miljard euro

Creative Europe



Creative Europe
Specifieke doelstellingen

Cultuur

- Economische, sociale en externe dimensie van Europese samenwerking

- Europese culturele diversiteit en erfgoed promoten

- Culturele en creatieve sectoren en de internationale culturele relaties versterken

MEDIA

- Omvang en concurrentievermogen van de audiovisuele industrie versterken

Cross-sectoraal

- Beleidssamenwerking en innovatieve acties



Creative Europe

Contactpersonen

1. Cultuur
NCP: Gudrun Heymans (gudrun.heymans@cjsm.vlaanderen.be)

2. MEDIA
NCP: Frank Herman (frank.herman@vlaanderen.be)

3. Cross-sectoraal
Afhankelijk van het soort actie

Meer informatie op www.creativeeurope.be

mailto:gudrun.heymans@cjsm.vlaanderen.be
mailto:frank.herman@vlaanderen.be
http://www.creativeeurope.be


Rights and Values

Bescherming van Europese waarden, gelijkheid en democratie.

1. Beschermen en promoten van Europese waarden

2. Gelijkheid en Rechten

3. Engagement en betrokkenheid van burgers

4. Strijd tegen geweld

Budget: €640 miljoen

NCP: nog niet bekend



Europees programma om de digitale transformatie te 

ondersteunen.

Vijf onderdelen

- Supercomputers

- Artificiële intelligentie: data en cloud

- Cybersecurity

- Geavanceerde digitale vaardigheden

- Breed gebruik digitale technologieën in economie en samenleving

Budget: €7,5 miljard

NCP: Simon Verschaeren (simon.verschaeren@vlaanderen.be)

Digital Europe



Europees programma voor een meer sociaal en inclusief Europa

Bundelt verschillende ‘oude’ programma’s

● Het ‘originele’ Europees Sociaal Fonds

● Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)

● Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)

● Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief

Wachten op Vlaamse vertaling!

Meer info: www.esf-agentschap.be

ESF+



VLEVA thematische infosessies

Afgelopen events

● Energie, milieu en klimaat

● Transport en mobiliteit

April

● Cultuur & creatieve sector

● Onderwijs

● Veiligheid

tbc

● Digitalisering

● Werk en sociaal beleid

● InvestEU

● ...

https://www.vleva.eu/nl/milieu/events/milieu-klimaat--energie-binnen-de-eu-programma%E2%80%99s
https://www.vleva.eu/nl/transport/events/transport-en-mobiliteit-binnen-de-eu-programmas


Vlaams-Europees Verbindingsagentschap - VLEVA
Kortenberglaan 71

1000 Brussel

www.vleva.eu

Simon De Coster
simon.decoster@vleva.eu

0478/310426

@VLEVA

@vlevavzw

@VLEVA

http://www.vleva.eu
mailto:simon.dewachter@vleva.eu

