WERKEN MET EU-SUBSIDIES

THEMATISCHE WORKSHOP
‘EU-SUBSIDIES 2021-2027’
VOOR THEMA-EXPERTS (*) DIE WILLEN WETEN WAAR
EU-SUBSIDIEKANSEN LIGGEN!
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 binnenstad 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 subsidieprogramma’s liggen (nagenoeg) vast. Het is goed om je nu al te verdiepen in die
nieuwe EU-subsidie mogelijkheden voor je vakgebied. Een praktijkgerichte
workshop over de mogelijkheden van een specifiek thema binnen de
verschillende programma’s kan daar enorm bij helpen.

Welke Thema’s: (*)
Bij deze 1-daagse workshops focussen we ons helemaal op 1 specifiek thema. Er zullen rondom
verschillende thema’s workshops georganiseerd gaan worden. Het betreffen thema’s die in veel
EU-subsidieprogramma terugkomen, zoals: klimaatadaptatie, energietransitie/CO2-reductie,
circulaire economie, innovatie & digitalisering, werk(gelegenheid) & onderwijs, natuur &
biodiversiteit, landbouw.

Voor wie:
Deze workshop is met name bedoeld voor vak-experts en subsidie coördinatoren. Deelnemers
zijn 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:
Inzicht krijgen in de subsidiemogelijkheden binnen EU-subsidieprogramma’s voor een specifiek
(EU-) thema.

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.

Uitwerking thema binnen de nieuwe EU-programma’s
Wat zijn de mogelijkheden binnen de EU-programma’s van het thema dat centraal staat in
deze workshop. Niet ieder programma wil dezelfde soort projecten op een bepaald thema. Wij
leggen uit waar de verschillen zitten en waar overlap is en welk programma de meeste kansen
biedt om een succesvolle aanvraag op te stellen.

Voorbeeldprojecten én veranderingen in de nieuwe programma periode (2021-2027)
Projecten kunnen op verschillende manieren opgebouwd worden. Aan de hand van een
aantal voorbeeldprojecten wordt uitgelegd waar een project aan moet voldoen en wat nieuwe
accenten worden binnen de nieuwe programmaperiode 2021-2027.

Gastspreker over nieuwe ontwikkelingen
Welke ontwikkelingen zijn er gaande binnen het specifieke thema met betrekking tot beleid,
innovatie en uitvoering. Waar liggen kansen voor nieuwe projecten.

Werkopdracht: inventariseren en discussie over projectideeën deelnemers?
De deelnemers worden uitgedaagd om projectideeën te benoemen. Deze ideeën worden
besproken. Er wordt geanalyseerd of het goede ideeën zijn, wat slimme partnerschappen zijn en
binnen welk programma het idee kan passen.

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.

Wat weet je/wat kun je na afloop van de workshop
• Welke EU-subsidie-programma’s voor het specifieke thema interessant zijn
• Wat de verschillen zijn tussen die programma’s
• Welke nieuwe ontwikkelingen er spelen binnen het thema
• Welke projectideeën passend zijn of passend te maken zijn binnen programma’s
• Hoe je een EU-subsidieproject moet aanpakken

Kosten per persoon:
€ 495,-- (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.

Wij kijken uit naar je deelname aan deze workshop!
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