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Voortgang Europese programma’s 
 
Eind november heeft het Europees Parlement de meerjaren begroting ondertekend. 
Daarmee kunnen de diverse subsidieprogramma’s in werking treden. Tijdens de bijeenkomst 
in het najaar hebben we aangegeven dat we jullie verder zouden informeren. Er zijn vijf 
interessante programma’s, waarvan we de stand van zaken en enkele tips doorgeven. 
 
Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) 
De 80% Operationele Programma’s (OP’s) zijn in het najaar voorzien van het landelijk 
commentaar teruggestuurd naar de vier landsdelen. In het landelijk commentaar heeft het 
ministerie van EZ nadrukkelijk aangeven dat ook het MBO een rol kan spelen op de 
verschillende onderdelen. Daarover zijn jullie net voor de zomervakantie geïnformeerd. Op 
korte termijn worden de bijgewerkte OP’s voor ondertekening aangeboden aan het ministerie 
van EZ. Tegelijkertijd is men op ambtelijk niveau bezig de uitvoering van het programma 
voor te bereiden, zodat in de loop van 2014 de eerste aanvragen ingediend kunnen worden 
Tips: 
• Je kunt bij de provincie nagaan of in jouw OP de zinsneden over het MBO zijn 

overgenomen. 
• Maak met je beoogde partners een praatpapier op en zorg dat dit voor de 

gemeenteraadsverkiezingen van maart klaar is. Dan kun je je, meteen nadat de nieuwe 
wethouders bekend zijn, met je plan melden bij jouw gemeente. Samen met de 
gemeente en uiteraard de argumenten die voor de gemeente van belang zijn kan er 
vervolgens een lobby geregeld wordne met de gedeputeerde van de provincie. Dat moet 
wel de gedeputeerde zijn die EFRO in de portefeuille heeft. Leg in dat gesprek een claim 
voor je project neer en zorg dat de gedeputeerde je op weg helpt, zodat de claim op de 
juiste plaats komt te liggen: nl de organisatie die het EFRO programma uitvoert.  

 
Europees Sociaal Fonds (ESF) 
Er zijn zogenoemde centrumgemeenten benoemd die een budget gekregen hebben om aan 
ESF te besteden. Het gaat met name om verkorten van de toeleiding naar de arbeidsmarkt. 
In deze periode zijn veel gemeenten bezig de wensen, plannen en ideeën voor ESF in hun 
regio te inventariseren.  
We hebben gemerkt dat verschillende gemeente ESF gebruiken om hun inzet aan 
bijvoorbeeld educatie te “ver-esffen” Dat wil zeggen dat zij hun eigen inzet op de daarvoor in 
aanmerking komende projecten verhogen door ook ESF in te zetten. Dat kan betekenen dat 
ROC’s in de uitvoering van zo’n project te maken krijgen met een verantwoording van de 
activiteiten op ESF niveau.  
Tips: 
• Ieder ROC kan zelf bepalen of daar medewerking aan verleend wordt.  
• Een ROC kan de extra administratieve kosten die dit met zich meebrengt ook in 

rekening brengen bij de gemeente. Daar kunnen afspraken over gemaakt worden. 
 

Platform Subsidies 
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Europees Territoriale Samenwerking (ETS) hieronder vallen de Interreg programma’s 
Het landelijke programma ligt nu voor als “publieksconsultatie”. Dwz dat het publiek 
opmerkingen kan plaatsen bij de voorgestelde programma’s; je kunt bijvoorbeeld opmerken 
dat bepaalde onderwerpen onvoldoende aanbod komen (economie, toerisme onderwijs 
etc)Je kunt ook tips geen over de mate waarin de verantwoording vergemakkelijkt kan 
worden. Ambtelijk worden de uitvoeringsprogramma’s nu per euregio voorbereid en 
waarschijnlijk kan dan in juni de eerste aanvraag ingediend worden. Er is waarschijnlijk veel 
belangstelling, zodat het aantrekkelijk kan zin om al in de eerste ronde mee te doen.  
Tips: 
• Kijk op welke onderdelen het mogelijk is om volume of massa te maken, Daarmee 

bestrijk je waarschijnlijk een groot deel van de euregio en kan de euregio met “minder” 
(aanvragers en dus) administratief werk meer doen 

• Bewerk de Duitse en Nederlandse gremia die meebeslissen over de aanvraag vooraf 
over je project. Denk daarbij aan Provincies en gemeenten, Bezirksregierung und Land. 
Zij moeten samen 30% van de cofinanciering op tafel leggen en zullen dus hun eigen 
beleid terug willen zien inde  projecten. Voor NL zijn dat veelal de topsectoren en voor 
Duitsland de lands Exzellenz Clusters. 
 

 
Erasmus plus 
Erasmus plus vervangt het Leven lang Leren programma. Cinop en Nuffic voeren het 
programma voor Nederland uit en hebben al de nodige voorlichtingsbijeenkomsten 
georganiseerd. Op de website zijn contactadressen en nodige informatie te vinden 
www.erasmusplus.nl 
 
Horizon 2020 
In dit programma worden met name toepassingsgerichte onderzoeken ondersteund. Daar 
kan ook het MBO een rol spelen. Daarvoor is het nodig een consortium te vormen. Via de 
website van Neth-ER www.neth-er.eu is de nodige informatie te vinden en doorverwijzingen 
naar andere vindplaatsen. 
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