
1

Europese subsidiekansen  
voor decentrale overheden 2021-2027
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Europa stelt de komende zeven jaar miljarden beschikbaar voor thema’s als energietransitie, 

mobiliteit en de economie. Deze gelden worden verdeeld over een groot aantal omvangrijke 

Europese subsidieprogramma’s, die vaak ook nog zijn opgedeeld in meerdere aanvraagtijdvakken 

op verschillende thema’s en type projecten.  

 

Om gemeenten, provincies en waterschappen alvast een beetje wegwijs te maken heeft 

Vindsubsidies de belangrijkste subsidiemogelijkheden voor Nederlandse overheden per 

thema op een rij gezet. We geven de meest actuele informatie. Voor meer gegevens over 

aanvraagtijdvakken en specifieke voorwaarden kan contact worden opgenomen met de EU-

specialisten van Vindsubsidies. 

“Subsidiemogelijkheden  
voor Nederlandse overheden”

In deze whitepaper vindt u de Europese 
subsidieprogramma’s die interessant zijn  
voor projecten op het gebied van:

 Energietransitie en Circulaire economie 3

 Klimaat 6

 Duurzame en Slimme mobiliteit 9

 Digitalisering en Smart City 11

 Regionale economie en Arbeidsmarkt 14
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Energietransitie en Circulaire economie zijn belangrijke thema’s in Europa. Er zijn dan ook volop 

subsidieprogramma’s voor projecten van Nederlandse overheden. Binnen het thema energie-transitie 

kunt u denken aan projecten op het gebied van de slimme uitrol van innovatietechnieken, aardgasvrije 

wijken, duurzame opwek en energieneutraal wonen. Regelingen voor projecten op het gebied van de 

circulaire economie richten zich onder meer op het inrichten van een regionale grondstoffen strategie, 

circulair opdrachtgeverschap, circulaire hubs, smart cities, circulair inkopen en biobased economy.

EFRO Europees Fonds voor Regionale OntwikkelingRegeling:

Doel: 

Budget:  

 

Samenwerking vereist?  

 

Openstelling:

Bevorderen van innovatie in de regio door het mkb, dat kan ook in samenwerking 

met overheden en kennis- en onderwijsinstellingen. Binnen het thema vergroening 

is onder andere ruimte voor projecten op het vlak van hernieuwbare energie en 

circulaire economie.

Voor de periode 2021 – 2027 is er in totaal €506 miljoen beschikbaar  

voor Nederland binnen EFRO.

Verschilt per programma en openstelling. 

De vroegste start van de programma’s zal in het najaar van 2021 zijn 

(verwachting OP Zuid) of in januari 2022  

(verwachting OP Noord, OP Oost, OP West).

Europese subsidies voor Energie- 
transitie en Circulaire economie

EU-subsidieprogramma’s die interessant zijn binnen dit thema’s:
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Het Interreg programma richt zich op het bevorderen van de samenwerking tussen 

regionale gebieden in verschillende landen en is opgedeeld in verschillende 

deelprogramma’s. Interreg bestaat uit verschillende programma’s: De programma’s 

North West Europe (NWE), North Sea Regio (NSR) en Interreg Europe gaan in de 

nieuwe periode voor heel Nederland gelden. 

Het Interreg programma NWE en NSR kent de volgende prioriteiten die aansluiten bij 

het thema Energie transitie en Circulaire Economie:

•  Een groener, koolstofvrij Europa, waar het Parijs-akkoord wordt uitgevoerd 

en waar in energietransitie, hernieuwbare energiebronnen en de strijd tegen 

klimaatverandering wordt geïnvesteerd.

•  Een Europa dat dichter bij de burger staat door ondersteuning van lokaal geleide 

ontwikkelingsstrategieën en duurzame stedelijke ontwikkeling in de gehele EU.

Belangrijke thema’s worden klimaatadaptatie, watermanagement, hernieuwbare 

energie en circulaire economie. 

Interreg  NWE en NSR zijn op zoek naar demonstratieprojecten, tussen de 

onderzoeksfase en het naar de markt brengen. Er is ook meer aandacht voor het 

opschalen van oplossingen. De geografische focus ligt op een complementair 

partnerschap zoals is aangewezen in programmagebied. 

Interreg Europe ondersteunt interregionale samenwerking door heel Europa. Het 

programma financiert projecten en platforms voor regionale of lokale overheden 

en andere partners. Om de uitwisseling tussen praktijkvoorbeelden en ideeën te 

stimuleren en de beleidsinstrument(en) te verbeteren.

Ja, samenwerking met partners uit de regio is vereist. 

€8 miljard voor het totale Interreg programma. Projectbudget verschilt per 

aanvraagronde en per Interreg programma.    

Is nog niet bekend, naar alle waarschijnlijkheid eind 2021 of begin 2022.

Doel: 

Samenwerking vereist?  

 

Budget:  

Openstelling:

InterregRegeling:
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LIFE richt zich op projecten die bijdragen aan het milieu, de natuur of het klimaat.  

Te denken valt aan de transitie naar schone energie, energie-efficiëntie, behoud van 

natuur, milieubescherming en een gezond leefklimaat.

Geen vereiste, maar transnationale projecten krijgen meer punten en dus een  

hogere beoordeling. 

Het budget voor het LIFE-programma is € 5,4 miljard. Van dit bedrag is € 3,5 miljard 

bestemd voor het onderdeel milieu en € 1,9 miljard voor het onderdeel klimaat.

De eerste calls worden  

in de zomer van 2021 verwacht. 

Doel: 

Samenwerking vereist?  

 

Budget:  

 

Openstelling:

LIFERegeling:

Dit programma ondersteunt duurzame stedelijke ontwikkeling en heeft de volgende 

thematische prioriteiten:

A:  Innovative actions: experimenteren rond duurzame stedelijke ontwikkeling en 

ontwikkelen van schaalbare oplossingen

B1: Capacity-building: ‘community of practice’ voor duurzame stedelijke ontwikkeling

B2:  Ontwikkelen structurele kennisbasis voor beter beleid en implementatie van 

duurzame stedelijke ontwikkeling.

Het programma heeft de focus op duurzaamheid, opschaling en transfer. Er 

komt sturing op de impact van de projecten middels indicatoren en specifieke 

doelstellingen uit EFRO. 

Geen vereiste, wel een pre. 

Binnen dit programma is er totaal €500 miljoen euro beschikbaar. Projectbudget nog 

onbekend. 

De verwachting is dat begin 2022 dit programma wordt opgesteld voor aanvragen.  

Doel: 

Samenwerking vereist?  

 

Budget:  

 

Openstelling:

European Urban InitiativeRegeling:
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Het doel is het concurrentievermogen van Europa te vergroten door wetenschap 

en innovatie te stimuleren en oplossingen te bedenken voor maatschappelijke 

vraagstukken. Horizon is voor grote onderzoeks- en innovatieprojecten die 

vernieuwend zijn op Europese schaal. Samenwerking wordt gezocht in Europese 

omvangrijke consortia, waarin vaak de hele triplex helix is vertegenwoordigd. 

Horizon Europe ondersteunt Europese partnerschappen met EU-landen,  

de particuliere sector, stichtingen en andere belanghebbenden.

 

Verschilt per aanvraagronde (meestal tussen €5-10 miljoen), de financiering  

ligt tussen 70-100%. 

De publicatie van de werkprogramma’s en de opening van de calls zijn  

inmiddels bekend:

Deadlines Digitaal, Industrie en Ruimte: 23 september en 21 oktober 2021, 25, 27 

januari, 16 februari, 30 maart, 5 april en 16 november 2022 (budget €3501,02 miljoen).

Deadlines Klimaat, Energie en Mobiliteit: 14 september en 19 oktober 2021,  

5 januari, 10 en 23 februari, 26 april, 6 en 27 september, 27 oktober 2022  

(budget €3093,25 miljoen). 

Doel: 

Samenwerking vereist?  

 

Budget:  

 

Openstelling:

Horizon EuropeRegeling:
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Het klimaat is een belangrijk Europees thema. Voor projecten van decentrale overheden die bijdragen 

aan de Europese klimaatdoelstellingen zijn vanuit verschillende Europese subsidieprogramma’s 

subsidies beschikbaar.

Europese subsidies voor Klimaat

LIFE richt zich op projecten die bijdragen aan het milieu, de natuur of het klimaat.  

Te denken valt aan de transitie naar schone energie, energie-efficiëntie, behoud  

van natuur, milieubescherming en een gezond leefklimaat.

Geen vereiste, maar transnationale projecten krijgen meer punten en dus een  

hogere beoordeling. 

Het budget voor het LIFE-programma is € 5,4 miljard. Van dit bedrag is € 3,5 miljard 

bestemd voor het onderdeel milieu en € 1,9 miljard voor het onderdeel klimaat.

De eerste calls worden in de zomer van 2021 verwacht. 

Het Interreg-programma richt zich op het bevorderen van de samenwerking tussen 

regionale gebieden in verschillende landen en is opgedeeld in verschillende 

deelprogramma’s. Interreg bestaat uit verschillende programma’s: De programma’s 

North West Europe (NWE), North Sea Regio (NSR) en Interreg Europe gaan in de 

nieuwe periode voor heel Nederland gelden. 

De overige programma’s waar Nederland aan participeert zijn Interreg Vlaanderen-

Nederland, Interreg Deutschland Nederland, Interreg Euregio Meuse-Rhin (zie de 

grensoverschrijdende programma’s).

Het Interreg programma NWE en NSR kent de volgende prioriteiten die aansluiten  

bij het thema Klimaatadaptatie: 

•  Een groener, koolstofvrij Europa, waar het Parijs-akkoord wordt uitgevoerd 

en waar in energietransitie, hernieuwbare energiebronnen en de strijd tegen 

klimaatverandering wordt geïnvesteerd

•  Een Europa dat dichter bij de burger staat door ondersteuning van lokaal geleide 

ontwikkelingsstrategieën en duurzame stedelijke ontwikkeling in de gehele EU.

Doel: 

Samenwerking vereist?  

 

Budget:  

 

Openstelling:

Doel: 

Doel: 

LIFE

Interreg

Regeling:

Regeling:

EU-subsidieprogramma’s die interessant zijn binnen dit thema’s:
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Samenwerking vereist?  

 

Budget:  

 

Openstelling:

Belangrijke thema’s worden klimaatadaptatie, watermanagement, hernieuwbare 

energie en circulaire economie. 

Interreg  NWE en NSR zijn op zoek naar demonstratieprojecten, tussen de 

onderzoeksfase en het naar de markt brengen. Er is ook meer aandacht voor het 

opschalen van oplossingen. De geografische focus ligt op een complementair 

partnerschap zoals is aangewezen in programmagebied. 

Interreg Europe ondersteunt interregionale samenwerking door heel Europa.  

Het programma financiert projecten en platforms voor regionale of lokale overheden 

en andere partners. Om de uitwisseling tussen praktijkvoorbeelden en ideeën te 

verbeteren om de beleidsinstrument(en) te verbeteren.

Ja, samenwerking met partners uit de regio is vereist. 

€8 miljard voor het totale Interreg programma. Projectbudget verschilt per 

aanvraagronde en per Interreg programma.    

Is nog niet bekend, naar alle waarschijnlijkheid eind 2021 of begin 2022.

Dit programma ondersteunt duurzame stedelijke ontwikkeling en heeft de volgende 

thematische prioriteiten:

A:   Innovative actions: experimenteren rond duurzame stedelijke ontwikkeling en 

ontwikkelen van schaalbare oplossingen

B1:  Capacity-building: ‘community of practice’ voor duurzame stedelijke ontwikkeling

B2:  Ontwikkelen structurele kennisbasis voor beter beleid en implementatie van 

duurzame stedelijke ontwikkeling.

Het programma heeft de focus op duurzaamheid, opschaling en transfer.  

Er komt sturing op de impact van de projecten middels indicatoren en specifieke 

doelstellingen uit EFRO. 

Steden (met meer dan 50.000 inwoners) en clusters van steden. 

Geen vereiste, wel een pre. 

Binnen dit programma is er totaal €500 miljoen euro beschikbaar.  

Projectbudget nog onbekend.

De verwachting is dat begin 

2022 dit programma wordt 

opgesteld voor aanvragen.

Doel: 

Doelgroep:

Samenwerking vereist?  

 

Budget:  

 

Planning:

European Urban InitiativeRegeling:
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Europese subsidies en projectkansen voor duurzame en slimme mobiliteit richten zich vooral op het 

slimmer benutten van vervoersmiddelen (modaliteiten), duurzame mobiliteit, innovatieve vormen van 

verkeersreductie, living labs en nieuwe mobiliteitsconcepten. Er zijn verschillende subsidieprogramma’s 

die de komende 7 jaar interessant zijn voor Nederlandse decentrale overheden die zich bezig houden 

met projecten binnen deze thema’s:

Europese subsidies voor  
Duurzame en Slimme mobiliteit

Het Interreg programma richt zich op het bevorderen van de samenwerking tussen 

regionale gebieden in verschillende landen en is opgedeeld in verschillende 

deelprogramma’s. Interreg bestaat uit verschillende programma’s: De programma’s 

North West Europe (NWE), North Sea Regio (NSR) en Interreg Europe gaan in de 

nieuwe periode voor heel Nederland gelden. 

De overige programma’s waar Nederland aan participeert zijn Interreg Vlaanderen-

Nederland, Interreg Deutschland Nederland, Interreg Euregio Meuse-Rhin (zie de 

grensoverschrijdende programma’s).  

Het Interreg programma NWE en NSR kent de volgende prioriteiten die aansluiten  

het thema slimme en duurzame mobiliteit. 

•  Een groener, koolstofvrij Europa, waar het Parijs-akkoord wordt uitgevoerd 

en waar in energietransitie, hernieuwbare energiebronnen en de strijd tegen 

klimaatverandering wordt geïnvesteerd

• Een beter verbonden Europa, met strategische transport- en digitale netwerken.

Interreg  NWE en NSR zijn op zoek naar demonstratieprojecten, tussen de 

onderzoeksfase en het naar de markt brengen. Er is ook meer aandacht voor het 

opschalen van oplossingen. De geografische focus ligt op een complementair 

partnerschap zoals is aangewezen in programmagebied. 

Interreg Europe ondersteunt interregionale samenwerking door heel Europa. Het 

programma financiert projecten en platforms voor regionale of lokale overheden 

en andere partners. Om de uitwisseling tussen praktijkvoorbeelden en ideeën te 

verbeteren om de beleidsinstrument(en) te verbeteren.

Doel: 

InterregRegeling:

EU-subsidieprogramma’s die interessant zijn binnen dit thema’s:



Horizon Europe is het programma voor onderzoek en innovatie. Het doel is het 

concurrentievermogen van Europa te vergroten door wetenschap en innovatie 

te stimuleren en oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken. 

Samenwerking wordt gezocht in Europese omvangrijke consortia, waarin vaak 

de hele triplex helix is vertegenwoordigd. Een van de clusters is daarbij gericht 

op Klimaat, Energie en Mobiliteit. De focus ligt daarbij voornamelijk op: klimaat 

wetenschap en reactie, cross-sectorale oplossingen voor klimaat transitie en 

smart mobility.

Verschilt per aanvraagronde (meestal tussen €5-10 miljoen), de financiering ligt 

tussen 70-100%

Deadlines Klimaat, Energie en Mobiliteit: 14 september en 19 oktober 2021,  

5 januari, 10 en 23 februari, 26 april, 6 en 27 september, 27 oktober 2022  

(budget €3093.25 miljoen).

Van de EFRO-programma’s is het bevorderen van innovatie in de regio en specifiek 

binnen het MKB. Dat kan onder meer in samenwerking met overheden en kennis- en 

onderwijsinstellingen. Binnen vergroening is onder andere ruimte voor projecten op 

het vlak van duurzame en slimme mobiliteit.

Voor de periode 2021 – 2027 is er in totaal €506 miljoen beschikbaar voor 

Nederland binnen EFRO.

Het projectbudget verschilt per programma en openstelling.  

De vroegste start van de programma’s zal in het najaar van 2021 zijn (verwachting  

OP Zuid) of in januari 2022 (verwachting OP Noord, OP Oost, OP West).

Doel: 

 

 

Budget:  

 

Planning:

Doel: 

Budget:  

 

Openstelling:

Horizon Europe

EFRO Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Regeling:

Regeling:
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Ja, samenwerking met partners uit de regio is vereist. 

Budget: €8 miljard voor het totale Interreg programma. Projectbudget verschilt per 

aanvraagronde en per Interreg programma.

Openstelling: Is nog niet bekend, naar alle waarschijnlijkheid eind 2021  

of begin 2022.

Samenwerking vereist? 

 

Budget:  

 

Planning:



Dit programma ondersteunt duurzame stedelijke ontwikkeling en heeft de volgende 

thematische prioriteiten:

A:   Innovative actions: experimenteren rond duurzame stedelijke ontwikkeling en 

ontwikkelen van schaalbare oplossingen

B1: Capacity-building: ‘community of practice’ voor duurzame stedelijke ontwikkeling

B2:  Ontwikkelen structurele kennisbasis voor beter beleid en implementatie van 

duurzame stedelijke ontwikkeling.

Steden (met meer dan 50.000 inwoners) en clusters van steden.

Geen vereiste, wel een pre.

Binnen dit programma is er totaal €500 miljoen euro beschikbaar. Projectbudget  

nog onbekend. 

De verwachting is dat begin 2022 dit programma wordt opgesteld voor aanvragen.

Doel: 

Doelgroep: 

 

Samenwerking vereist?

Budget:  

 

Openstelling:

European Urban InitiativeRegeling:
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Europese subsidies voor digitalisering en smart city richten zich vooral op digitale inclusiviteit, de 

inzet van kunstmatige intelligentie en automatisering van besluitvorming, ‘smart charging’ binnen 

de stad, changing mobilisation behaviour, creating zero emission corridors, smart society, inzet van 

nieuwe technologieën en de nieuwe mogelijkheden van data-analyses voor de aanpak van vele grote 

maatschappelijk opgaven.

Europese subsidies voor Digitalisering 
en Smart City

Het doel van het programma is het ondersteunen van de digitale transformatie van 

de Europese economie en samenleving en dit ten goede laten komen aan Europese 

burgers en bedrijven. Er wordt naar synergie met andere programma’s gezocht, 

onder andere Horizon Europe, CEF, EFRO, ESF, Erasmus.

Thematische prioriteiten:

•  Ondersteunen van digitale transformatie van de Europese economie en 

samenleving door: Bevordering technologie waaronder high-performance 

computing, kunstmatige intelligentie en cyberbeveiliging.

•  Stimuleren van digitale vaardigheden; en uitrol en optimaal gebruik van digitale 

capaciteiten en interoperabiliteit.

Binnen het tweede onderdeel worden onder andere Europese Digitale Innovatiehubs 

(EDIH) opgezet om de digitale transformatie van (MKB-)bedrijven en overheden te 

ondersteunen. Een EDIH is hét regionale aanspreekpunt voor vragen en uitdagingen 

rondom digitalisering en ondersteunt bedrijven in hun digitale transformatie, onder 

andere door het bieden van testruimte, initiëren van netwerkactiviteiten, trainen en 

opleiden van (potentiële) medewerkers en toegang tot financiering. 

Verschilt per openstelling. 

Budget: Digital Europe heeft voor de komende jaren totaal € 9,2 miljard beschikbaar. 

Projectbudget verschilt per openstelling. 

De uitslag van de Europese EDIH call wordt rond de zomer verwacht. Over de start 

van andere onderdelen van het programma is nog geen duidelijkheid. In het najaar 

van 2021 wordt meer informatie verwacht

Doel: 

Samenwerking vereist?

Budget:  

 

Openstelling:

Digital EuropeRegeling:
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EU-subsidieprogramma’s die interessant zijn binnen dit thema’s:



Van de EFRO-programma’s is het bevorderen van innovatie in de regio en specifiek 

binnen het MKB. Dat kan onder andere  in samenwerking met overheden en kennis- 

en onderwijsinstellingen. Binnen EFRO is onder andere ruimte voor projecten op het 

vlak van digitalisering. 

Voor de periode 2021 – 2027 is er in totaal €506 miljoen beschikbaar voor 

Nederland binnen EFRO.

Het projectbudget verschilt per programma en openstelling. 

Verschilt per programma en openstelling. 

De vroegste start van de programma’s zal in het najaar van 2021 zijn (verwachting  

OP Zuid) of in januari 2022 (verwachting OP Noord, OP Oost  en OP West).

Interreg is het programma voor interregionale samenwerking tussen Interreg-

gebieden, met de volgende prioriteiten: 

•  Een slimmer Europa door middel van innovatie, digitalisering, economische 

transformatie en ondersteuning voor kleine en middelgrote ondernemingen. 

•  Een beter verbonden Europa, met strategische transport- en digitale netwerken.

De programma’s waar Nederland aan participeert zijn Interreg Europe, Interreg 

Vlaanderen-Nederland, Interreg Deutschland Nederland, Interreg Euregio 

Meuse-Rhin, Interreg North West Europe en Interreg North Sea Region. 

Het Interreg programma NWE en NSR kent de volgende prioriteiten die aansluiten

het thema slimme en duurzame mobiliteit.

•  Een groener, koolstofvrij Europa, waar het Parijs-akkoord wordt uitgevoerd 

en waar in energietransitie, hernieuwbare energiebronnen en de strijd tegen 

klimaatverandering wordt geïnvesteerd

•  Een beter verbonden Europa, met strategische transport- en digitale netwerken.

Interreg NWE en NSR zijn op zoek naar demonstratieprojecten, tussen de

onderzoeksfase en het naar de markt brengen. Er is ook meer aandacht voor het

opschalen van oplossingen. De geografische focus ligt op een complementair

partnerschap zoals is aangewezen in programmagebied. 

Interreg Europe ondersteunt interregionale samenwerking door heel Europa. Het

programma financiert projecten en platforms voor regionale of lokale overheden

en andere partners. Om de uitwisseling tussen praktijkvoorbeelden en ideeën te

verbeteren om de beleidsinstrument(en) te verbeteren.

Doel: 

Budget:

Samenwerking:  

 

Openstelling:

Doel: 

EFRO Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Interreg

Regeling:

Regeling:
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Ja, samenwerking met partners uit de regio is vereist.

€8 miljard voor het totale Interreg programma. Projectbudget verschilt per 

aanvraagronde en per Interreg programma.

Is nog niet bekend, naar alle waarschijnlijkheid 2021 of begin 2022.

Samenwerking vereist?

Budget:

Openstelling: 

14

Horizon Europe is het programma voor onderzoek en innovatie. Het doel is het 

concurrentievermogen van Europa te vergroten door wetenschap en innovatie te 

stimuleren en oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken. Horizon 

is voor grote onderzoeks- en innovatieprojecten die vernieuwend zijn op Europese 

schaal. Samenwerking wordt gezocht in Europese omvangrijke consortia, waarin vaak 

de hele triplex helix is vertegenwoordigd. Twee van de clusters sluiten daarbij aan op 

digitalisering: 

•  Veiligheid in de publieke ruimte en cybersecurity met een focus op criminaliteit, 

terrorisme, beveiliging publieke ruimte, grensbewaking, AI en cybersecurity, ramp 

preventie en veerkracht, kennisnetwerk 

•  Digitaal, Industrie en Ruimte: Mens/burgers centraal in een maatschappij gedreven 

door AI, big data, groene ICT en circulaire, koolstofarme en schone industrieën 

met een focus op circulaire/flexibele/innovatieve productie, automatisering/

digitalisering, hub en cloud formatie, waste-hierarchy/life cycle thinking

Verschilt per aanvraagronde (meestal tussen €5-10 miljoen), de financiering  

ligt tussen 70-100%.

Deadlines Veiligheid: 21 oktober, 23 november 2021, 16 en 23 november 2022 

(budget €413,83 miljoen)

Deadlines Digitaal: 23 september en 21 oktober 2021, 25, 27 januari, 16 februari,  

30 maart, 5 april en 16 november 2022 (budget €3501,02 miljoen)

Doel: 

Budget:

Openstelling: 

Horizon EuropeRegeling:



Dit programma ondersteunt duurzame stedelijke ontwikkeling en heeft de volgende 

thematische prioriteiten:

A:   Innovative actions: experimenteren rond duurzame stedelijke ontwikkeling en 

ontwikkelen van schaalbare oplossingen

B1: Capacity-building: ‘community of practice’ voor duurzame stedelijke ontwikkeling

B2:  Ontwikkelen structurele kennisbasis voor beter beleid en implementatie van 

duurzame stedelijke ontwikkeling.

Het programma heeft de focus op duurzaamheid, opschaling en transfer. Er 

komt sturing op de impact van de projecten middels indicatoren en specifieke 

doelstellingen uit EFRO. 

Geen vereiste, wel een pre. 

Binnen dit programma is er totaal €500 miljoen euro beschikbaar. Minimale en 

maximale projectbudget nog onbekend. 

De verwachting is dat begin 2022 dit programma wordt opgesteld voor aanvragen.

Doel: 

Samenwerking:

Budget: 

Openstelling:

European Urban InitiativeRegeling:
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Voor het versterken van de regionale arbeidsmarkt en economie komt de komende zeven jaar veel 

Europees geld beschikbaar. De mismatch op de arbeidsmarkt en de sporen die de Coronacrisis 

mondiaal heeft nagelaten heeft ervoor gezorgd dat ook Europa volop gaat inzetten op deze thema’s 

waarbinnen de focus ligt op projecten op het gebied van een actieve arbeidsmarkt, jeugdwerkgelegen- 

heid, sociale inclusie en armoedebestrijding. Ook Nederlandse overheden kunnen gebruik maken van 

Europese subsidieprogramma’s op het gebied van economie-versterking en arbeidsmarkt.

Europese subsidies voor Regionale 
economie en Arbeidsmarkt

Interreg is het programma voor interregionale samenwerking tussen Interreg-

gebieden, met als een van de prioriteiten: 

•  Een socialer Europa waarin resultaten worden geboekt met betrekking tot de 

Europese pijler van sociale rechten, en waarin kwalitatief hoogstaand werk, 

onderwijs, vaardigheden, sociale inclusie en gelijke toegang tot gezondheidszorg 

worden ondersteund.

De programma’s waar Nederland aan participeert zijn Interreg Europe, Interreg 

Vlaanderen-Nederland, Interreg Deutschland Nederland, Interreg Euregio Meuse-

Rhin, Interreg North West Europe en Interreg North Sea Region. 

Het Interreg programma NWE en NSR kent de volgende prioriteiten die aansluiten

het thema slimme en duurzame mobiliteit.

•  Een groener, koolstofvrij Europa, waar het Parijs-akkoord wordt uitgevoerd 

en waar in energietransitie, hernieuwbare energiebronnen en de strijd tegen 

klimaatverandering wordt geïnvesteerd

•   Een beter verbonden Europa, met strategische transport- en digitale netwerken.

Interreg NWE en NSR zijn op zoek naar demonstratieprojecten, tussen de

onderzoeksfase en het naar de markt brengen. Er is ook meer aandacht voor het

opschalen van oplossingen. De geografische focus ligt op een complementair

partnerschap zoals is aangewezen in programmagebied. 

Interreg Europe ondersteunt interregionale samenwerking door heel Europa. Het

programma financiert projecten en platforms voor regionale of lokale overheden

en andere partners. Om de uitwisseling tussen praktijkvoorbeelden en ideeën te

verbeteren om de beleidsinstrument(en) te verbeteren.

Ja, samenwerking met partners uit de regio is vereist.

Doel: 

 

Samenwerking vereist?

InterregRegeling:

EU-subsidieprogramma’s die interessant zijn binnen dit thema’s:



Horizon Europe is het programma voor onderzoek en innovatie. Het doel is het 

concurrentievermogen van Europa te vergroten door wetenschap en innovatie 

te stimuleren en oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken. 

Horizon is voor grote onderzoeks- en innovatieprojecten die vernieuwend zijn op 

Europese schaal. Samenwerking wordt gezocht in Europese omvangrijke consortia, 

waarin vaak de hele triplex helix is vertegenwoordigd. Een van de clusters is daarbij 

Cultuur, creativiteit en inclusieve samenleving. De focus ligt daarbij op: democratie, 

ongelijkheid, migratie, diversiteit, jeugd, AI, cultureel erfgoed (landschap, gebouwen, 

tradities, kunst, taal).

Totale budget HorizonEurope is €95.5 miljard. Projectbudget verschilt per 

aanvraagronde (meestal tussen €5-10 miljoen), de financiering ligt tussen 70-100%.

De deadlines van de eerste aanvraagrondes zijn bekend: 7 oktober 2021 en 20 april 

2022 (budget €424,43 miljoen).

ESF+ is de opvolger van ESF. Het ESF+ zal in een aantal thema’s investeren 

waaronder onderwijs, de Europese arbeidsmarkt, werkgelegenheid, sociale inclusie 

en armoedebestrijding. De structuur verandert, het belang van samenwerking in de 

arbeidsmarktregio’s wordt nog verder vergroot. Een regioanalyse vormt de basis voor 

de verdere ESF activiteiten in de regio. 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) coördineert de 

besteding van het geld uit het ESF binnen Nederland.

Verschilt per openstelling. 

De maximale medefinancieringspercentages variëren van 50% tot 85% van de 

subsidiabele kosten. In de praktijk kan het hierbij gaan om subsidiebedragen van 

enkele duizenden tot honderdduizenden euro’s.

De verwachting is dat eind 2021 ESF+ wordt opgesteld voor nieuwe aanvragen.

Doel: 

Budget: 

Openstelling:

Doel: 

Samenwerking vereist?

Budget: 

Openstelling:

Horizon Europe

Europees Sociaal Fonds+ (ESF)

Regeling:

Regeling:
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€8 miljard voor het totale Interreg programma. Projectbudget verschilt  

per aanvraagronde en per Interreg programma.

Is nog niet bekend, naar alle waarschijnlijkheid 2021 of begin 2022.

Budget: 

Openstelling:
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Het vinden van de juiste subsidieprogramma’s die matchen met uw gemeente of project is geen 

eenvoudige opgave. Evenals het beantwoorden van de vraag of uw organisatie klaar is voor een 

Europees avontuur. Want wat komt er allemaal bij kijken? Hoe bereidt u uw afdeling en collega’s voor 

op een Europese subsidie aanvraag en hoe brengt u de risico’s in kaart? En hoe gaat het verder als het 

Europese geld binnen is? Het bijhouden van de projectadministratie en de financiële verantwoording is 

een complexe en tijdrovende klus.

Vindsubsidies heeft speciaal voor Nederlandse decentrale overheden de EU WISE aanpak ontwikkeld. 

Deze is bedoeld om overheden te ondersteunen bij het inzetten van Europese subsidies. 

Deze aanpak zorgt ervoor dat uw organisatie efficiënt en doelgericht te werk gaat om Europese 

subsidies in te zetten voor het aangaan van maatschappelijke uitdagingen.

Klaar om Europese financiering  
optimaal in te zetten?

Zie voor meer informatie onze website: Is jouw gemeente of provincie EU WISE voor 2021- 2027? (vindsubsidies.nl)

Contact met het EU Team  
van Vindsubsidies?
Team EU helpt ondernemingen, overheden en kennisinstellingen met het benutten van Europese 

subsidies voor impactvolle innovatieve projecten en investeringen. Het team bestaat uit 

subsidieconsultants die uitgebreide ervaring hebben opgedaan in academische posities, bij de 

overheid en in consultancy. Hun expertise omvat alle relevante subsidieprogramma’s in dit domein 

en wordt gecombineerd met kennis van beleid en ontwikkelingen op het gebied van internationale 

subsidieprogramma’s.

Zie voor meer informatie (referentieprojecten, dienstverlening en meer): Europese subsidies | Vindsubsidies

Tessa de Boer

 tessa.deboer@vindsubsidies.nl

Annabel Ebbing

 annabel.ebbing@vindsubsidies.nl

Udo van Unen

 udovanunen@vindsubsidies.nl

Consultants


