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Subsidieonderzoek  

1.  Inleiding  
 
Voor u ligt het onderzoek naar de Europese financieringsinstrumenten voor Limburgse bibliotheken.  

Er is gekeken naar de programmalijnen van de Europese Commissie en vervolgens is er gekeken of 

deze aansluiten bij de maatschappelijke vraagstukken van de bibliotheken. Ook is er gekeken naar 

openstaande subsidiemogelijkheden (deze subsidies zijn beschikbaar, er zijn mogelijkheden voor 

aanvragen) en gesloten subsidies. Met gesloten subsidies wordt bedoeld subsidies waarvan het 

budget vooralsnog niet beschikbaar is gesteld. Mogelijk dat deze subsidies later worden opengesteld.   

 

In hoofdstuk 2 t/m 7 gaan we in op de verschillende programmalijnen die centraal (vanuit de Europese 

Unie) en decentraal (provincie) gestructureerd zijn. De informatie over de programmalijnen die 

specifiek voor de Limburgse bibliotheken van toepassing zijn m.b.t. maatschappelijke issues zijn hierin 

opgenomen. Het gaat hier met name om subsidieregelingen waarbij de aanvraagtermijn is gesloten. In 

sommige gevallen worden nieuwe termijnen bekend gemaakt. 

 

In hoofdstuk 8 worden de meest interessante subsidiemogelijkheden verder toegelicht.  

 
Hoe kunnen wij u verder helpen? 
De voorwaarden van de regeling variëren per subsidieregeling. Of u in aanmerking komt hangt af van 
diverse factoren. Deze variëren per subsidieregeling. 
 
U kunt ervoor kiezen om zelf een subsidieaanvraag in te dienen. Bent u niet zeker of wilt u meer 

advies, neem dan contact op met Yvette Sprooten of Leyla Tapan, adviseurs bij Cubiss via 

i.sprooten@cubiss.nl en l.tapan@cubiss.nl.  

 

We kunnen ook handige tips en tricks meegeven over het schrijven van een aanvraag, het indienen 
en de administratieve lasten.  
 

Veel leesplezier! 

 

 

Cubiss, januari 2019  

 

Dit overzicht is tot stand gekomen binnen het project Participatie & Zelfredzaamheid. 

mailto:i.sprooten@cubiss.nl
mailto:l.tapan@cubiss.nl
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2. Europese Unie  
 

De Europese Unie (EU) verleent subsidies aan projecten of organisaties die de belangen van de EU 

dienen of die bijdragen aan de uitvoering van een programma of het beleid van de EU.  

De EU reserveert jaarlijks een bedrag van meer dan € 300 miljard voor de lidstaten.  

 
Overzicht Europese subsidies 

 

 

 

Bron: RVO.NL Europese subsidies  
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3. Structuurfondsen 
 

De EU heeft verschillende fondsen opgezet om de economie in zwakke regio's binnen haar lidstaten 

te bevorderen. Het geld daaruit wordt gebruikt om het verschil in welvaart tussen de regio's te 

verkleinen. De fondsen worden gedecentraliseerd.  
Eén van de structuurfondsen is het Europees Structuur- en Investeringsfonds (ESI) dat de EU heeft 

opgesteld. De Europese Structuur- en Investeringsfondsen in Nederland bestaan uit 5 fondsen: 

 

 
Twee fondsen zijn met name belangrijk voor de Limburgse Bibliotheken: 

 

• Europees Sociaal Fonds (ESF)  

• Europese Territoriale Samenwerking (INTERREG)  

 

 

3.1  Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESI) 
Vanuit de ESI-fondsen is er in de periode 2014-2020 in totaal € 1,7 miljard beschikbaar gesteld voor 

Nederland. Nederland verhoogt dit bedrag via private en publieke cofinanciering.  

 

 

3.1.1 Europees Sociaal Fonds – Duurzame Inzetbaarheid 
Dit Europees Sociaal Fonds richt zich op duurzame inzetbaarheid voor bedrijven en instellingen. 

Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en 

productief aan het werk kunnen zijn.  

  

  

3.1.2 INTERREG Europe  
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Het INTERREG programma bestaat uit verschillende deelprogramma's, die projecten met grens- en 

regio-overschrijdende samenwerking ondersteunen. Het is daarbij van belang dat projecten een 

harmonieuze samenwerking van Europese lidstaten bevorderen. 

Het INTERREG programma bestaat uit drie vormen van samenwerking, te weten: 

 

• INTERREG A: stimulering van grensoverschrijdende samenwerking (regio's met lands- en 

zeegrenzen) 

• INTERREG B: stimulering van transnationale samenwerking (alle regio's) 

• INTERREG C: stimulering van Interregionale samenwerking, coöperatienetwerken en uitwisseling 

van ervaring (hele EU-gebied). 

 

Let op: Voor de Limburgse Bibliotheken is INTERREG van Duitsland - Nederland en Vlaanderen - 

Nederland van toepassing. Verdere informatie is terug te lezen in hoofdstuk 8.  

  

https://www.europa-nu.nl/id/vh72mb14wkwh/lidstaten_europese_unie
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4. EU fondsen met een specifiek thema 
  
Bij EU fondsen met een specifiek thema gaat het vaak om aanbestedingen. Deze worden ook wel 

tender genoemd. Een aanbesteding is een opdracht die een overheid of bedrijf wil laten uitvoeren. Bij 

het doen van aanbestedingen gelden voorgeschreven, wettelijke procedures, die kritisch beoordeeld 

worden.  

 

4.1 Creative Europe 
Creative Europe (2014-2020) is het zevenjarige ondersteuningsprogramma van de Europese 

Commissie voor de culturele en audiovisuele sector en bestaat uit twee subprogramma’s: Cultuur 

en MEDIA. Onder het motto ‘Imagine, Create, Share’ ondersteunt Creative Europe projecten met 

een Europese toegevoegde waarde.  

In dit programma stelt men ten doel: 

• Competitieve en innovatieve culturele en creatieve organisaties, die transnationaal en internationaal 
kunnen werken; 

• dynamische en diverse culturele en creatieve sectoren met sterke en duurzame 
samenwerkingsverbanden binnen Europa; 

• Een groter, divers, nieuwsgierig en betrokken publiek voor Europese culturele en audiovisuele 
werken. 

 

Creative Europe biedt financiële steun op basis van oproepen. Raadpleeg de subsidieregeling.  

Lees de verdiepende informatie en programmagids.  
Bekijk een voorbeeld call die op dit moment openstaat: Communication campaign to promote the 10th 

Anniversary of the European Union Prize for Literature (EUPL) 2018. De EU wil hiermee een breder 

lezerspubliek bereiken door taalkundige grenzen te overschrijden. Bekijk de call.  

 

De Limburgse bibliotheken kunnen hierin participeren om hun netwerk uit te breiden. Bij aanvragen is 

samenwerking noodzakelijk met verschillende landen uit de EU.  

 

 

4.2 Europa voor de Burger  
Het in te dienen project wordt opgezet ter ondersteuning van diverse activiteiten en organisaties die 

een actief Europees burgerschap bevorderen. Centraal staan democratische betrokkenheid en 

burgerparticipatie. Subprogramma’s zijn:  

• Democratische participatie op EUniveau 

• Sociale betrokkenheid 

• Vrijwilligerswerk 

• Interculturele dialoog 

Hierin is vrijwilligerswerk specifiek voor de Limburgse Bibliotheken van toepassing. Zie voor verdere 
informatie hoofdstuk 8.  

Bekijk hier de programmagids.  

Er is op dit moment geen open call.  

 

5. Erasmus+  

Erasmus+ biedt volop mogelijkheden om een buitenlandervaring op te doen en om mee te werken aan 

innovatie en modernisering van het Europese onderwijs en jeugdactiviteiten.  

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls_en
https://dutchculture.nl/nl/creative-europe-2014-2020-cultuur
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/eac-37-2018
https://dutchculture.nl/nl/creative-europe-2014-2020-cultuur
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
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Om de doelstellingen te bereiken voorziet het Erasmus+ in:  

5.1 Kernactie 1 (KA1) — Individuele leermobiliteit  

• Individuele mobiliteit op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken  

• Gezamenlijke mastertitels in het kader van Erasmus Mundus  

• Erasmus leningen aan studenten. 
 

5.2 Kernactie 2 (KA2) — Samenwerking met het oog op innovatie en 
uitwisseling van goede praktijken  

• Strategische partnerschappen op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken 

• Kennisallianties 

• Allianties voor bedrijfstakspecifieke vaardigheden  

• Capaciteitsopbouw op het gebied van hoger onderwijs — Capaciteitsopbouw op het gebied 
van jeugdzaken Kernactie. 

 

Hier vindt u informatie over deze subsidieregeling met data voor aanvragen in 2018. 

Bekijk de programmagids, met uitleg over de subsidieregeling. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2017/361/04&from=EN
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide2_nl.pdf
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6. Migratiefondsen: AMIF 2014-2020 
 
De doelstelling van de EU is om een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht tot stand te brengen. Dit 

dient onder meer te worden verwezenlijkt door gemeenschappelijke maatregelen.  

 

Voor de Limburgse bibliotheken is het volgende onderdeel van belang: 

De bevordering van de participatie in de samenleving van onderdanen van een niet-westers derde 

land en hun naaste verwanten, nader uitgewerkt in bijlage B. Raadpleeg hiervoor de volgende 

website. 

 

Of kijk op de website voor verdere informatie.  

 

Deze subsidie is op dit moment gesloten. Dit fonds loopt tot 2020. Nieuwe aanvraagdata worden 

openbaar gemaakt op bovengenoemde website.  
  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0036487/2018-07-20
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/a/asiel-migratie-en-integratiefonds-amif/regelgeving
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7. H2020 Subsidieregelingen (call)  
 

Horizon 2020 op basis van ‘’oproepen’’ 
Horizon 2020 is het belangrijkste Europese subsidieprogramma voor onderzoek en ontwikkeling. 

Regelmatig doet zij oproepen aan partijen om probleemstukken op te pakken.  

 

Voor de bibliotheken is het van belang om te kijken naar de maatschappelijke uitdagingen (Societal 

Challenges). Dit wil zeggen: door middel van een integrale en multidisciplinaire aanpak moeten 

oplossingen worden gevonden voor maatschappelijke vraagstukken. Denk aan goede 

gezondheidszorg, een veilige en innovatieve samenleving, efficiënt gebruik van hulpstoffen en groen 

transport.  

 

Bekijk de programmagids met oproepen. 

 
  
Voor de Limburgse Bibliotheken zijn de volgende oproepen belangrijk:  

• TRANSFORMATI Inclusive and sustainable growth through cultural and creative RIA 7,5 (3 per 

13-03-2018 ONS-06-2018 industries and the arts project). Deze regeling is op dit moment 

gesloten. 

• DT-TRANSFOR The impact of technological transformations on children and RIA 9 (3 per 14-03-

2019 MATIONS-07- youth project). Deze regeling is in 2019 open.  
 

Klik hier voor voorbeelden van aanvragen die tot nu toe werden gedaan, per thema. 

 

Tip: Kijk regelmatig op deze site voor vraagstukken en daarbijbehorende subsidieregelingen. 

 

Overzicht geregistreerde bibliotheken uit H2020 oproepen: ter inspiratie 

 
 

 
  

 

 

 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/03/Horizon%202020%20Wegwijzer%202018-2020.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/e02e4fad-3333-421f-a12a-874ac2d9f0db/sheet/941d3afe-da24-4c2e-99eb-b7fcbd8529ee/state/analysis


11 

 

8. Interessante subsidies voor de Limburgse Bibliotheken 
 

 

8.1 Europees Sociaal Fonds (Duurzame inzetbaarheid) ESF-DI  
 

8.1.1 Inhoud 
Dit ESF-thema richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn 

werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk 

kunnen zijn. 

 

De subsidieregeling heeft betrekking op het bevorderen van Duurzame Inzetbaarheid van werkenden 

door het verkrijgen van een advies met implementatieplan en/of het verkrijgen van begeleiding bij de 

implementatie van een advies. 

Dit is gericht op één of meer van onderstaande thema’s: 

• Bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van 
werkstress (aanpassen organisatie van het werk) en ongewenst gedrag in de werksfeer; 

• Bevorderen van de leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke 
kennis en vaardigheden; 

• Stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en 
ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap; 

• Bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel 
arbeidstijdenmanagement. 

• Advies en/of begeleiding bij implementatie van een advies gericht op de bewustwording, sociale en 
gezondheidsmatige aspecten van duurzame inzetbaarheidsprojecten, moeten eraan bijdragen dat 
werkenden tot hun pensioen betrokken, gezond en vitaal aan het werk kunnen blijven. 
 

 

8.1.2 Subsidiehoogte 
• Totaalbudget regeling: per tijdvak is er 15 miljoen euro beschikbaar 

• Subsidiabele kosten: subsidiabel zijn de uren van een extern adviseur, met een maximum van € 
25.000,- en een maximaal uurtarief van € 100,- 

• Subsidie: 50%, dus max. € 12.500,- 

• Minimale projectkosten: € 12.000 
 
 

8.1.3 Wanneer aanvragen?  
Het tijdvak is: 08-04-2019 t/m 12-04-2019. 
Let op: de aanvraagperiodes zijn puur bedoeld voor het indienen van de subsidie-aanvraag. De 
verdere invulling van het traject en het bepalen van de startdatum kan later plaatsvinden, in ieder 
geval na goedkeuring door Agentschap SZW. 

 

Bekijk de criteria in de Staatscourant.  

 

  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-9796.html
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8.2 Erasmus+ 
 

8.2.1 Inhoud 

Erasmus+ is het EU-programma op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport voor de 

periode 2014-20201. Onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport kunnen een belangrijke bijdrage 

leveren voor het aanpakken van sociaaleconomische veranderingen, de belangrijkste uitdagingen 

waarmee Europa tot het einde van het decennium zal worden geconfronteerd, en ter ondersteuning 

van de uitvoering van de Europese beleidsagenda voor groei, werkgelegenheid, rechtvaardigheid en 

sociale integratie. 

 
Erasmus+ werkt daarbij via drie actielijnen: Mobiliteit, Strategische partnerschappen en 

Beleidsontwikkeling. Bibliotheken kunnen in aanmerking komen voor mobiliteit en strategische 

partnerschappen.  

 

8.2.2 Mobiliteit met partnerlanden 
Als bibliotheekprofessional kan men zich ontwikkelen in Nederland, maar men kan ook verder kijken. 

Werken in het buitenland vergroot de wereld.  

 

8.2.3 Strategische partnerschappen 
Met subsidie van Erasmus+ kan de bibliotheek een Strategisch partnerschap aangaan met 
organisaties in het buitenland. Dat wil zeggen voor langere tijd samenwerken met andere organisaties 
binnen of buiten de bibliotheek. Door middel van een partnerschap kom je samen tot innovatieve 
ontwikkelingen. Het resultaat daarvan kan bijvoorbeeld zijn: 

• meer synergie tussen de sectoren 

• stafleden met betere competenties 

• leerlingen met kennis en vaardigheden 

Het gaat om twee soorten strategische partnerschappen: 

• Strategische partnerschappen gericht op uitwisseling van goede voorbeelden 

• Strategische partnerschappen gericht op innovatie 

 

8.2.4 Hoe aanvragen?  

Kijk voor meer informatie over aanvragen. 
 
Let op: Het is belangrijk dat de bibliotheek met andere partners samenwerkt. Dit is ook een vereiste 
van het Erasmus+ programma.  

 

8.2.5 Aanvraag criteria project  

Bekijk de criteria. 

 

Informatie over het vinden van partners.  
 
Bekijk de instructie voor het aanmelden.  

 

Voorbeeldproject Erasmus KA2: 

Eind juni bracht een groep van 14 personen in het kader van het Erasmus+ project ‘’Paving The Way 

For Essential Skills Houses’’ een werkbezoek aan Cardiff in Wales. De groep, met daarin 

vertegenwoordigers van Cubiss, Nieuwe Veste, enkele Brabantse bibliotheken, Stichting Lezen & 

Schrijven, gemeente Breda, ROC West-Brabant, de Noorse Openbare Bibliotheek uit Bergen en 

Blenders uit Turnhout, was te gast bij het Learning & Work Institute.  

 
  

https://www.erasmusplus.nl/subsidieaanvraag/primair-en-voortgezet-onderwijs/stappenplan
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide2_nl.pdf
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/opportunities/partnerships.cfm
https://www.erasmusplus.nl/subsidieaanvraag/primair-en-voortgezet-onderwijs/stappenplan
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Tijdens het werkbezoek is er vooral gekeken naar de wijze waarop in Wales bedrijven en organisaties 

gemotiveerd worden om aan de slag te gaan met hun werknemers. En hoe men in Wales werknemers 

zover weet te krijgen dat ze aan de slag gaan met het verbeteren van hun vaardigheden zoals lezen 

en schrijven, rekenen, financiële en/of digitale vaardigheden. Ook kwam aan de orde hoe de (lokale) 

overheid hieraan kan bijdragen, wat de rol van de bibliotheek hierin kan zijn en welke 

samenwerkingen interessant zijn. 

 

Kijk voor inspiratie naar het overzicht van toegekende projecten. 

 

8.2.6 Wanneer aanvragen? 

Bekijk de deadlines.  

 

Programmagids Erasmusplus. 

 

Let op: Aanvragen voor subsidie met het thema jeugd & jongerenwerk moeten voor 5 februari 2019 

ingediend zijn.  

Houd de website in de gaten, er worden gedurende het tijdvak nieuwe thema’s en daarbijbehorende 

calls gemeld. 

 
 

8.3 Subsidieregeling Europees Fonds voor asiel, migratie en integratie 

(AMIF) 
Het doel van het AMIF is om de efficiënte omgang met migranteninstromingen te bevorderen en om 

een Europese aanpak voor asiel en migratie verder te ontwikkelen. Voor het fonds is in de periode 

2014-2020 3,14 miljard euro vrijgemaakt. 

Het AMIF Fonds biedt subsidies voor de bibliotheek op het gebied van Actie B: 

Actie B: Integratie 

• Projecten die tot doel hebben de participatie van onderdanen uit een niet-westers derde land en hun 
naaste verwanten te bevorderen in de samenleving. 
 
Projecten zijn uitsluitend gericht op een of meer van de volgende activiteiten die inzetbaar zijn voor de 
bibliotheken: 

• het bevorderen van de beheersing van de Nederlandse taal; 

• het bevorderen van de maatschappelijke participatie. 

 

Specifieke eisen: 

• het project past binnen het doel, omschreven in artikel B4; 

• het project heeft een duur van ten hoogste 36 maanden, gerekend vanaf de datum van ontvangst van 
de volledige aanvraag tot maximaal een maand na de datum van de beschikking tot subsidieverlening; 

• de minimale omvang van de subsidiabele kosten in afwijking van bedraagt € 200.000  

 

Kijk voor meer informatie over de wetgeving zie: 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0036487/2018-07-20#Artikel4  

 

De regeling is op dit moment gesloten. De openstelling van 2019 volgt nog. Klik hier voor meer 

informatie. 

 

 

 

 

 

 

https://www.erasmusplus.nl/node/477
https://www.erasmusplus.nl/actueel/deadlines
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
http://wetten.overheid.nl/BWBR0036487/2018-07-20#Artikel4
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/a/asiel-migratie-en-integratiefonds-amif/aanvragen
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8.4 Europa voor de Burger (Europe for Citizens) 
 

De Europese Commissie ziet Europees burgerschap als een belangrijke factor in het versterken en 

verankeren van de Europese integratie; juist daarom blijft zij de Europese burgers aanmoedigen om 

meer betrokkenheid te tonen bij alle aspecten van het maatschappelijk leven en zo bij te dragen aan 

een steeds hechter Europa. In dit kader is het voor de periode 2014-2020 vastgestelde programma 

"Europa voor de burger" (hierna het "programma") een belangrijk instrument dat tot doel heeft de 500 

miljoen inwoners van de Unie een grotere rol te laten spelen in de ontwikkeling van de Unie. Door 

regelingen en activiteiten te financieren waarin burgers kunnen participeren, benadrukt het 

programma de gezamenlijke geschiedenis en waarden van Europa en stimuleert het een gevoel van 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verdere ontwikkeling van de Unie. 

Europe for Citizens ondersteunt projecten rond Europese integratie en geschiedenis van overheden 
en maatschappelijke organisaties. 

Binnen het globale doel om de Unie dichter bij de burgers te brengen, zijn de algemene doelstellingen 
de volgende: 

• bijdragen aan de kennis van de burgers over de Unie, haar geschiedenis en verscheidenheid; 

• aanmoedigen van Europees burgerschap en verbeteren van de voorwaarden voor democratische 
en burgerparticipatie op Unieniveau. 

 
Centraal in het EU programma Europe for Citizens (2014-2020) staat het bevorderen van debat, 
reflectie en samenwerking op het gebied van herdenken, Europese integratie en geschiedenis. 
Daarnaast wil het programma de participatie in het (Europese) democratische proces stimuleren. 
 
Het programma ondersteunt projecten die Europese burgers meer inzicht geven in Europese 
beleidsprocessen en projecten die bijdragen aan een grotere betrokkenheid en vrijwilligerswerk op 
Europees niveau. Het budget van Europe for Citizens bedraagt 185 miljoen euro voor zeven jaar en is 
voor alle deelnemende landen. 
 
Onderdeel 2 is van toepassing voor de bibliotheek die zich richt op democratische betrokkenheid en 
burgerparticipatie van burgers op Unieniveau. Maatregelen in dit onderdeel zijn: stedenbanden 
netwerken tussen steden projecten van maatschappelijke organisaties. Hierbij is ook opgenomen 
vrijwilligerswerk: activiteiten ter bevordering van solidariteit tussen de burgers van de Unie en 
daarbuiten. 
 
Kijk voor meer informatie over de regeling.  
 
Er is een database beschikbaar, waarin gezocht kan worden naar potentiele projectpartners. 
 
 

  

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/priorities_2016_en_full_text_nl.pdf
http://www.europacittadini.it/index.php?en/233/searching-partner-database
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8.4.1 Aanvragen 
Voor Europa voor de Burger is er een uitgebreide programmagids beschikbaar. Hierin vindt men alle 
criteria waar aanvragen aan moeten voldoen en een overzicht van indientermijnen. 

 

Let op: Bekijk het open oproepen overzicht.    

 

Let op: klik hier voor Calls for tenders from the European institutions. 

 

Let op: Overzicht van alle aanbestedingen per ministerie en de probleemstelling. 

 

Let op: Op dit moment kunnen er geen aanvragen meer ingediend worden voor Projecten met 

betrekking tot het maatschappelijk middenveld. 

 
Voorbeelden van oproepen ter inspiratie. 

 

 

8.5 Interreg A 
Gemeenten, samenwerkingsverbanden van gemeenten, verenigingen, overige publiekrechtelijke en 

privaatrechtelijke personen en natuurlijke personen die een onderneming voeren, mogen een 

subsidieaanvraag bij het Interreg-programma Deutschland-Nederland indienen. Onder bepaalde 

voorwaarden kunnen ook natuurlijke personen die een onderneming voeren een aanvraag indienen. 

Aan de volgende criteria moet altijd worden voldaan: 

 

• Grensoverschrijdend Karakter  
Het belangrijkste criterium voor de goedkeuring van een subsidieaanvraag is dat het initiatief een 
grensoverschrijdend karakter heeft, dat tot uiting komt in de gezamenlijke ontwikkeling, de 
gezamenlijke uitvoering, de gezamenlijke inzet van personeel en de gezamenlijke financiering van het 
project tussen de projectpartners aan weerszijden van de grens. 
Ook is het van belang dat het project duurzaam is en het niet in strijd is met het EU-
Gemeenschapsrecht en de nationale wetgeving 

• Lead partner 
Voor elk project moet een ‘lead partner’ worden benoemd, die voor alle partners gezamenlijk een 
projectaanvraag indient en ook het eerste aanspreekpunt binnen een project is. De aanvragers 
worden begeleid en ondersteund door de regionale programma management bij de vier Euregio ’s in 
het grensgebied.  

•  Bijdrage programmadoelstelling 
De doelstelling in prioriteit 2 (sociaal-culturele en territoriale cohesie) is: Vermindering van de 
barrièrewerking van de grens voor burgers en instituties 
 
 

8.5.1 Projectfinanciering 
De financiering van een project, dat in het kader van het Interreg programma Duitsland- Nederland 
wordt uitgevoerd, bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Een eigen bijdrage van de projectpartners: een deel van de projectkosten moet door de partners zelf 
worden ingebracht. 

• Een EU-bijdrage uit het Europees Fonds voor regionale Ontwikkeling (EFRO): Hiermee kan in principe 
maximaal 50 procent van de projectkosten worden gefinancierd. 

• Subsidie van nationale co-financiers: ministeries en provincies stellen eveneens subsidies voor 
INTERREG-projecten ter beschikking. Hiermee kan een deel van de projectkosten worden 
gefinancierd. 

• Personeelskosten 

• Overige kosten 

 

  

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/comm2013003670000nl.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-search.html?text=imigration&_caList=1&status=PUBLISHED&startDateFrom=&startDateTo=&closingDateFrom=&closingDateTo=&_procedureType=1&confirm=Search
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-search.html
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/call_2018_nl.pdf
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8.5.2 Toetsing en goedkeuring 
Het verantwoordelijke regionale programmamanagement toetst op basis van de criteria van het 

Interreg-programma of de aanvraag in aanmerking komt voor subsidie. Daarna wordt de aanvraag ter 

goedkeuring voorgelegd aan de INTERREG-stuurgroep (in de regio, waar de lead partner gevestigd 

is).  

 

De Interreg-stuurgroepen en het Innovatie-Overleg komen meerdere keren per jaar bij elkaar (kijk voor 

de data en deadlines). De duur van het goedkeuringsproces van het eerste contact tot aan de 

beslissing in de stuurgroep is individueel verschillend. Rekent u in elk geval met een periode van 6 

maanden tot één jaar. 

Let op de deadlines per onderdeel.  

 

Let op: bekijk de website voor verdere subsidiecriteria.  

Indienen kan via deze link. 

Let op: Interreg is momenteel gesloten voor aanvragen.  

 

8.5.3 Interreg V- A Euregio Maas-Rijn  

De Euregio wil zich ontwikkelen tot een moderne kennisregio en een technologische topregio met een 

concurrerende economie en een hoge levenskwaliteit in een inclusieve gemeenschap die banen 

schept. Het Interreg programma moet daaraan bijdragen. 

Het programma Interreg richt zich op verschillende Prioriteiten. Voor de Limburgse Bibliotheken is 
prioriteit 3 die aansluit bij de werkzaamheden namelijk sociale inclusie en opleiding.  

De focus binnen dit thema ligt op dat iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij.  

Let op: Aanvragen kan tot 14 januari 2019.  

Totaalbudget: Sociale inclusie en opleiding (€ 19.440.250)  

Maak eerst een projectschets en dien dit in bij de programmapartners. Voorbeeld opzet kijk op 
download.  

Let op: Kijk voor meer informatie op de factsheet.  

 

 

  

https://www.deutschland-nederland.eu/nl/eigenes-projektstarten/termine-fristen/
https://www.deutschland-nederland.eu/nl/eigenes-projektstarten/termine-fristen/
https://www.deutschland-nederland.eu/nl/eigenes-projektstarten/subsidiecriteria/
https://www.interdb.com/DNL/(S(eysarjflzra5e4hzm23ti1a1))/Logon.aspx
https://www.interregemr.eu/IManager/Download/881/75625/19137/1925285/NL/19137_1925285_FiSJ_Project_ideas_template_-_event_26_November_2018.docx
https://www.interregemr.eu/downloads
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8.6 Tandem Europe 

 
Tandem Europe is een eenjarig programma dat innovatieve/creatieve initiatieven mogelijk maakt om 

samenwerkingen aan te gaan op Europees niveau. Het biedt deelnemers een stage met een partner 

in het buitenland en betrekt hun organisaties bij een gezamenlijk sociaal innovatie- of strategisch 

ontwikkelingsproject van hun eigen keuze. Maximaal 24 deelnemers verzamelen internationale 

innovatie-knowhow en realiseren tegelijkertijd een van de 12 Tandem-pilootprojecten die dienen als 

voorbeeld voor toekomstige tactische samenwerkingsverbanden. Het verkrijgen van nieuwe inzichten 

uit heel Europa versterkt de impact van de deelnemers lokaal en vergroot hun operationele en 

financiële veerkracht. 

 

Het jaar daarop realiseren geselecteerde deelnemers een stage van 2 weken bij hun nieuwe Tandem-

partnerorganisatie. Tijdens hun bezoek raken Tandem-deelnemers direct betrokken bij de 

organisatorische werkomgeving van hun partners en krijgen praktische inzichten in de lokale 

sociaaleconomische en culturele omgeving. Er zullen twee gezamenlijke stageweken worden 

doorgebracht op locatie dat biedt de deelnemers het voordeel om samen te co-ontwerpen, testen en 

realiseren van hun pilotinnovatie- en samenwerkingsinitiatieven. Elke Tandem ontvangt een 

bescheiden startfinanciering (€ 5.000) om zijn idee van culturele innovatie tot leven te brengen. De 

resultaten worden lokaal gepresenteerd en in het kader van een presentatie die door Tandem aan het 

einde van het programma wordt georganiseerd. 

 

 
 
 
Tandem is een samenwerkings- en innovatieprogramma voor culturele instellingen die transnationale 

verbindingen zoeken in Europa en daarbuiten. Tandem biedt ruimte om echte, zinvolle en duurzame 

relaties op te bouwen. Lees meer op de website. 

 
Tot 32 sollicitanten zijn uitgenodigd op het Tandem Europe-partnerforum in 2019, waar ze nieuwe 

netwerkmogelijkheden vinden en vooral – hun uitstekende Tandem-partner. Voor het 

hoofdprogramma fase, 12 Tandems zijn geselecteerd.  

 

De aanvraagtermijn is verstreken. Houd de website in de gaten voor aanvragen in het tijdvak 

tot en met 2020.  

 

 

 

 

https://www.tandemforculture.org/site/wp-content/uploads/tandem-europe/Print-Version-Tandem-Europe-III-Call-1-1.pdf
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9. Conclusie  
 

Uit het onderzoek komt naar voren dat er op dit moment drie financieringsinstrumenten zijn die ingezet 

kunnen worden door Limburgse Bibliotheken namelijk: 

• ESF- Duurzame Inzetbaarheid (ESF-DI) 

• Erasmus +  

• Tandem Europe 

• Interreg V-A Euregio Maas-rijn 

 
Het ESF-DI programma is een belangrijk financieringsinstrument.  

De bibliotheekwereld verandert in snel tempo. De branche heeft te maken met ontwikkelingen op de 

arbeidsmarkt, zoals het verhogen van de AOW-leeftijd en de uitdaging om jonge mensen aan te 

kunnen aannemen. Maar ook met specifieke vraagstukken, bijvoorbeeld de digitalisering en 

veranderend gedrag van klanten, die een andere werkwijze van bibliotheken en medewerkers vragen. 

Deze ontwikkelingen vragen om investeringen in medewerkers en hun talenten. Hiervoor is het ESF-

DI geschikt.  

 

De basisgedachte van het Erasmus+ programma is dat onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren 

van cruciaal belang zijn om mensen – ongeacht hun leeftijd of achtergrond – de kans te geven zich 

voortdurend te ontwikkelen oftewel: een leven lang te leren. Een visie die zeker aansluit bij de visie en 

het dagelijkse werkterrein van bibliotheken.  

 

Tandem Europe is een eenjarig Europees programma dat zich richt op Europese samenwerkingen in 

de culturele sector. Hierbij gaat het om een kennis uitwisseling / know-how. Dit programma sluit aan 

bij de vraagstukken van de Limburgse bibliotheken: Bijvoorbeeld het uitwisselen van kennis op 

internationaal vlak en het samenwerken met elkaar.   

 

Interreg wil met het programma bijdragen aan de ontwikkeling van een samenhangende 

grensoverschrijdende regio waarbij de economische en maatschappelijke potentie ten volle benut 

wordt. Hierbij kunnen Limburgse Bibliotheken binnen prioriteit 3 zich richten op sociale inclusie en 

opleiding.   

 

Enkele subsidieprogramma’s die in dit overzicht zijn opgenomen kunnen op dit moment niet ingezet 

worden omdat:  

• De oproepen per thema op dit moment niet passen binnen de werkzaamheden van de Limburgse 

bibliotheken  

• De aanvraagtermijn is verstreken.  

• Bibliotheken kunnen in sommige oproepen niet meedoen als hoofdaanvrager maar wel als 

netwerkpartner.  
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10.  Tips!  
 

Tip! Een digitaal platform! EPALE 

 
EPALE is een laagdrempelig digitaal platform waar iedereen die werkt met lerende volwassenen in 

Europa, elkaar vindt, kennis deelt en ideeën opdoet. EPALE is een afkorting van ‘Electronic Platform 

of Adult Learning in Europe 

 

De Europese Commissie wil met de financiering van EPALE de kwaliteitsverhoging van de 

volwasseneneducatie in Europa stimuleren. Het project wordt uitgevoerd door EACEA, het Uitvoerend 

Agentschap voor onderwijs, audiovisuele middelen en cultuur. Samen met de leden van EPALE in je 

eigen land maak je deel uit van een Europese gemeenschap. Je wisselt ervaringen en kennis uit met 

collega’s uit andere Europese landen die allemaal op hun eigen manier bouwen aan meer kwaliteit in 

het onderwijs voor volwassenen. 

 

Bekijk de algemene folder van Erasmus+. 

 

TIP! Ga als partner mee doen in H2020 zodat je kennis kan opdoen en kan samenwerken met diverse 

partners 

 

Tip! Valkuil is, meedoen terwijl je eigenlijk weet dat de opdracht te groot. Of dat je niet aan alle 

gestelde eisen voldoet. Geloof in focus. Durf nee te zeggen ! 

 

Tip! Beantwoord alle gestelde vragen bij het aanvragen van een subsidie, inclusief de sub-vragen. Het 

liefst zoveel mogelijk in de gevraagde volgorde. 

 

Tip! Bepaal voordat je gaat schrijven je inschrijfstrategie. Verdiep je eerst in de vraag. 

 

Tip! Schrijf helder en klachtgericht. 

 

Tip! Voordat je een projectplan schrijft: kijk naar de subsidieregeling en probeer een aansluiting te 

vinden bij het thema!  

 

Tip! Bij het aanvragen van subsidies kun je aangeven dat je niet wil fungeren als hoofdaanvrager 

maar als projectpartner. 

 

Tip! Om kans te maken voor ‘’ínnovatie’’ subsidies moet het project innovatief en niet een bestaand 

initiatief zijn! Stel jezelf de vraag; Wat is hier nieuw aan? 

 

Tip! Werk samen met diverse partners, dit versterkt een aanvraag. 

 

Tip! Past het project bij de eigen doelstellingen van de gemeente? Check dit voordat je een EU-

aanvraag indient. 

 

Tip! Het aanvragen en administreren van Europees geld vergt echter behoorlijk wat capaciteit van de 

organisatie. 

 

Tip! Oproepen (call) for proposal (oproep basis H2020). Deze oproepen worden meestal ruim 

vantevoren aangekondigd en zijn te vinden op de website van het programmasecretariaat. Om te 

weten wat de kansen voor je project zijn, kun je het beste in een vroegtijdig stadium contact opnemen 

met het secretariaat of nationaal contactpunt, dus soms al voordat de officiële call gepubliceerd wordt. 

https://www.erasmusplus.nl/sites/default/files/assets/Downloads/ve/EPALE-algemene_brochure.pdf
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