
Voor wie:
Deze 1-daagse workshop is met name bedoeld voor medewerkers met geen of weinig ervaring 

op het gebied van EU-subsidie aanvragen. Deelnemers zijn meestal actief op het gebied van 

bv. innovatie, klimaat, energie, circulaire economie, stedelijke ontwikkeling, zorgvernieuwing, 

onderwijs, duurzaamheid, natuur/biodiversiteit of waterbeheer en werkzaam bij:

•   (MKB-)bedrijven, branche-organisaties;

•   gemeenten, regio’s, provincies;

•   kennis- en onderwijsinstellingen (MBO, HBO, WO);

•   semi-overheden, ngo’s: waterschappen, natuurorganisaties, havens,    

 bedrijventerreinen, regionale ontwikkeldiensten

Doel:
Eerste kennismaking met EU-subsidieprogramma’s en relevante aspecten voor 

projectontwikkeling en aanvragen.

WERKEN MET EU-SUBSIDIES

WORKSHOP ‘KENNISMAKEN MET 
EU-SUBSIDIES 2021-2027’

VOOR STARTERS OP HET GEBIED VAN EU-SUBSIDIES

Een goed idee voor een innovatieve duurzame aandrijving van schepen? Een 
slim plan om groenafval uit natuurgebieden te verwerken tot nieuwe producten? 
Een nieuwe aanpak om biobased onderwijs te verbeteren of een plan om 
hittestress in de binnen-stad aan te pakken? Het zijn zo maar een paar plannen 
die ondernemers, gemeenten, natuurorganisaties en onderwijsinstellingen 
wilden realiseren. De uitvoering van al deze ideeën en plannen werd mogelijk 
dankzij een EU-subsidie.

In 2021 start de nieuwe Europese programma- en subsidieperiode die loopt 
tot eind 2027. Er is dan weer volop geld beschikbaar voor de co-financiering 
van goede projecten. De inhoud van en budgetten voor de verschillende 
subsidie-programma’s liggen (nagenoeg) vast. Het is dus goed om je nu al voor 
te bereiden en te verdiepen in die nieuwe EU-subsidie mogelijkheden. Een 
praktijkgerichte workshop kan daar enorm bij helpen.



Onderwerpen: 
Welke EU-subsidiemogelijkheden zijn er en waar kan ik ze vinden?
Binnen de EU zijn zeer veel subsidiemogelijkheden. Waar moet je dan beginnen met zoeken? 

Wij geven een overzichtelijke uitleg hoe het speelveld van EU-subsidies is geregeld en waar 

welke informatie te vinden is.

Welke thema’s staan centraal binnen de verschillende EU-programma’s?
Wat zijn de centrale thema’s waarop de EU-programma’s zich gaan richten. Wij leggen uit welke 

thema’s de meeste kansen hebben bij een succesvolle aanvraag en welk programma je dan het 

beste kunt kiezen voor het opstellen van een aanvraag! 

Hoe zijn subsidie-aanvragen opgebouwd (structuur, welke informatie is vereist)?
Veel EU-subsidies moeten volgens een bepaalde structuur opgezet worden. Wij geven uitleg 

hoe die structuur werkt en op wat voor vragen je antwoord moet geven in een aanvraag. 

Voor wie is de subsidie bedoeld? 
In veel EU-programma’s is samenwerking een eis en is er subsidie voor verschillende soorten 

aanvragers beschikbaar. Wij geven voorbeelden hoe en op welke wijze ondernemers, overheden 

en onderwijs prima kunnen samenwerken in één aanvraag.  

Welke kosten zijn wel/niet subsidiabel?
Binnen EU-programma’s zijn veel soorten kosten subsidiabel maar daar zijn dan vaak ook 

voorwaarden aan verbonden. Hoe dat nu precies zit en wat de belangrijkste voorwaarden zijn 

leggen wij op een overzichtelijk manier uit.

Hoe pak je een aanvraag aan en hoe ziet de planning er uit?
Als je een keuze hebt gemaakt voor een subsidieprogramma begint het ‘echte werk’. Wij leggen 

aan de hand van een stappenplan uit hoe je het aanvraag proces goed kunt indelen en volgen. 

Bespreking projectideeën
Deelnemers worden uitgedaagd om met projectideeën te komen. Ze mogen die ideeën ook 

kort toelichten. Vervolgens gaan we kijken in welke subsidieprogramma’s het idee zou kunnen 

passen. Maar ook hoe het idee verbeterd kan worden en wat er nodig is om verder te komen.

Wat weet je/wat kun je na afloop van de workshop

•  Hoe de EU-subsidiestructuur in elkaar zit en welke relevante programma’s er zijn

•  Welke thema’s er centraal staan in de diverse programma’s

•  Hoe een aanvraag er uit ziet en hoe je dit moet aanpakken

•  Welke kosten wel/niet declarabel zijn

•  Hoe je een projectidee vorm en inhoud moet geven.



Kosten per persoon:
€ 675,-- (excl. BTW), inclusief lunch en cursusmateriaal.

Groepsgrootte:
Wij streven naar groepen van 5 tot 10 personen omdat er dan voldoende mogelijkheden zijn 

voor discussie en vragen én persoonlijke aandacht.

Data en locaties:
Data en locaties worden periodiek vastgesteld en zijn via de trainers op te vragen  

(info@promint.nl of contact@wimvanhooff.nl)

Incompany workshop:
Een incompany en op maat gemaakte workshop kan ook. De omvang van de groep wordt in 

overleg bepaald. De inhoud van de workshop wordt dan toegespitst op de projecten en plannen 

die spelen binnen de eigen organisatie. Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke 

doelen van jou en jouw collega’s gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de focus, datum/

data, dagindeling en locatie.

Ervaren trainers:
De workshop-leiders zijn Wim van Hooff en Wiljan van Laarhoven. Wij hebben ruim 20 jaar 

ervaring in het ontwikkelen en managen van EU-aanvragen en -projecten en kennen alle kansen 

en valkuilen bij het maken van subsidiekeuzes en het opstellen van een aanvraag. Wij zullen 

onze ervaring en kennis delen met de deelnemers in de workshops. De afgelopen jaren hebben 

wij ook ervaring opgedaan in het geven van Masterclasses over EU-subsidieprogramma’s.
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Wij kijken uit naar je deelname aan deze workshop!

https://www.promint.nl/
https://www.wimvanhooff.nl/
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