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De nieuwe subsidieperiode staat 
voor de deur en bij het EBDD zijn 
we al volop aan het voorsorteren 
op deze nieuwe mogelijkheden. Het 
jaar 2014 is het eerste jaar van de 
structuurfondsenperiode 2014-2020. 
Het 1ste jaar is altijd een aanloopjaar 
en wij verwachten daarom pas in het 
2de halfjaar van 2014 dat de subsi-
dieloketten zullen worden geopend. 
Toch is het een belangrijk jaar, want 
naast het feit dat er veel voorlich-
ting wordt gegeven over de doelen 
van de programma’s, is het ook een 
periode waarin gezocht wordt naar 
partners om samenwerkingsverban-
den op te zetten. Dit is belangrijk, 
omdat voor veel programma’s geldt 
dat je een internationaal consortium 
moet hebben om voor middelen uit 
Europa in aanmerking te kunnen 
komen. Kortom een tijd van veel 
voorbereidend werk.
Zoals u in de vorige nieuwsbrief kon 
lezen, zijn de organisaties ESF Bu-
reau Drenthe en Europaservicepunt 
samengevoegd tot het Europees 
Bureau Diensten Drenthe (EBDD). 

Bij een nieuwe organisatie hoort een 
nieuwe website. 

De website www.ebdd.nl biedt u 
informatie over onze dienstverlening, 
actuele Europese programma’s, 
nieuws en een activiteitenagenda. 
EDIC Drenthe, de voorlichtings-
dienst voor burgers, heeft een eigen 
website-gedeelte met algemene 
informatie over de EU. De website 
gaat 1 december officieel de lucht in.
Zoals reeds gememoreerd wordt er 
in Europees en nationaal verband 
volop gewerkt aan de nieuwe pro-
gramma’s. Wij willen u door mid-
del van deze nieuwsbrieven op de 
hoogte houden van de veranderin-
gen op Europees subsidiegebied. 
Zo is bekend geworden dat het 
Noorden opnieuw EFRO middelen 
krijgt. Voorlopig gaan we uit van een 
totaal volume (EFRO + Nationaal) 
van ruim € 122 miljoen. Gemeenten 
zullen hier niet direct of in ieder geval 
moeizamer van kunnen profiteren. 
De middelen moeten worden aange-
wend voor innovatie en zijn primair 

beschikbaar voor het bedrijfsleven 
en kennisinstellingen en dus helaas 
minder voor de gemeenten. Toch 
kunnen gemeenten een belangrijke 
stimulerende en coördinerende taak 
vervullen. Wij komen in één van de 
volgende nieuwsbrieven hierop terug. 
 
Tevens is bekend dat het loket voor 
ESF Nieuw in april 2014 zal worden 
geopend. Voorlopig hebben de deel-
nemende gemeenten van het EBDD 

echter nog voldoende ESF middelen 
beschikbaar. Heeft u nog vragen over 
ESF neem dan gerust contact op met 
ondergetekende of (mevrouw) Ingrid 
Postma.

Verder kunt u lezen over het project 
VERSO, waar EBDD ondersteunt, 
de ontwikkelingen van EDIC en een 
publicatie van de verdeling van de 
EFRO middelen. 

Wij wensen u veel constructief lees-
plezier.

Vriendelijke groeten,

Tom Kamphuis
Projectmanager EBDD
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1. ESF 2014-2020

Momenteel wordt in Europees en nationaal verband 
gewerkt aan de nieuwe programmaperiode voor ESF.

Nederland krijgt de komende zeven jaar (2014-2020) 
bijna een half miljard euro uit het Europees Sociaal 
Fonds om mensen in staat te stellen een baan te vinden 
door zichzelf te ontwikkelen voor de arbeidsmarkt. 

Het grootste deel van het geld (70%) is beschikbaar voor 
de 35 arbeidsmarktregio’s en komt bij de gemeenten 
terecht. Dertig van die 70% is beschikbaar voor het 
veld van Praktijk- en Voorgezet Speciaal Onderwijs. 
De subsidiërende activiteiten moeten gericht zijn op 
uitstroom naar de arbeidsmarkt. Het geld kan vooral 
worden gezien als aanvulling en ondersteuning voor de 
uitvoering van de Participatiewet. 

2. EFRO 2014-2020

De Commissievoorstellen voor de meerjarenbegroting 
2014-2020 voorzien in een bedrag van 183,3 miljard 
euro voor het EFRO. De ontwikkeling (bbp per hoofd van 
de bevolking), productiviteit en werkgelegenheid lopen 
flink uiteen binnen de EU. De EU heeft de taak deze 
verschillen te verminderen.

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) is de grootste verstrekker vanfinanciering 
hiervoor. Het doel ervan is de belangrijkste verschillen 
tussen regio’s te verminderen door de economie van 
zwakkere regio’s te steunen. Zo worden deze regio’s 
geholpen de nodige veranderingen door te voeren. 

Het EFRO maakt deel uit van het cohesiebeleid van de 
EU, dat een belangrijk onderdeel blijft van het door de 
Commissie voorgestelde financieel kader 2014-2020. De 
EU trekt hier weer een aanzienlijk bedrag voor uit.

Veranderingen na 2013:

1. Volgens de voorstellen moeten regio’s met de EFRO-
steun een beperkt aantal doelstellingen binnen de 
strategie Europa 2020 steunen.

2. Er komt geld voor energie-efficiëntie en duurzame 
energie, innovatie en steun voor het MKB.

3. Ten minste 80% van de steun aan meer ontwikkelde 
regio’s en 50% van de steun aan minder ontwikkelde 
regio’s moet naar deze doelstellingen gaan. Voor 
alle regio’s zijn ondergrenzen gesteld aan de steun 
hiervoor.

4. In het Noorden staat het innovatievermogen centraal. 

3. Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling 2014-2020 
(ELFPO)

Dit fonds heeft tot doel het vergroten van het 
concurrentievermogen van land- en bosbouw, het 
verbeteren van milieubeheer en het verbeteren 
van sociale en economische leefomstandigheden 
in plattelandsgebieden. Daarnaast wordt het fonds 
ingezet bij het steunen van plannen voor het ontwikkelen 
van specifieke plattelandsgebieden en het geven van 
technische bijstand.

Veranderingen na 2013:

Voor de meerjarenbegroting 2014-2020 heeft de 
Europese Commissie voorgesteld om het ELFPO 
toe te rusten met een budget van 101,2 miljard euro. 
De prioriteiten gedurende deze periode zijn als volgt 
gedefinieerd:

1. Bevordering van de kennisoverdracht 
en innovatie in de landbouw- en de 
bosbouwsector en in plattelandsgebieden

2. Versterking van het concurrentievermogen 
van alle landbouwtypen en verbetering van 
de rendabiliteit van de landbouwbedrijven

3. Bevordering van de organisatie van de 
voedselketen en van het risicobeheer in de 
landbouw

4. Herstel, instandhouding en verbetering van 
ecosystemen die aangewezen zijn op de 
landbouw en de bosbouw

5. Bevordering van het efficiënte gebruik van 
hulpbronnen en steun voor de omslag naar 
een koolstofarme en klimaatbestendige 
economie in de landbouw-, de voedsel- en 
de bosbouwsector

6. Bevordering van sociale inclusie, 
armoedebestrijding en economische 
ontwikkeling in plattelandsgebieden
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4. Horizon 2020

Het achtste kaderprogramma voor onderzoek (KP8), 
dat loopt van 2014-2020, heeft als doel het Europese 
beleid op het gebied van onderzoek en innovatie beter 
af te stemmen op de economische en sociale ambities 
van de Europese Unie zoals geformuleerd in de EU 
2020-strategie. Omdat KP8 de EU 2020-doelstelling van 
de ‘Innovatie-Unie’ dient te verwezenlijken, is besloten 
om het achtste kaderprogramma voor onderzoek te 
herbenoemen tot ‘Horizon 2020’.

In het voorlopige akkoord van juni 2013 over de 
meerjarenbegroting voor 2014-2020 is afgesproken dat 
Horizon 2020 kan rekenen op een budget van 70 miljard 
euro. Dat zou een behoorlijke stijging betekenen; voor het 
zevende kaderprogramma (2007-2014) was 53 miljard 
euro uitgetrokken.

Met Horizon 2020 wil de Europese Unie (EU) 
het concurrentievermogen van Europa vergroten 
door wetenschap en innovatie te stimuleren. Daarnaast 
wil de EU het bedrijfsleven en de academische wereld 
uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor 
maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa 
spelen. Bijvoorbeeld klimaatverandering, vergrijzing, 
voedselveiligheid en betaalbare duurzame energie.

5. Erasmus+

In de meerjarenbegroting 2014-2020 wordt een aantal 
bestaande onderwijsprogramma’s samengevoegd. Het 
programma Een Leven Lang Leren, Erasmus Mundus, 
Jeugd in Actie, de 6 deelprogramma’s Comenius, 
Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Transversaal 
programma en Jean Monnet en de acties op het gebied 
van sport worden samengevoegd onder de noemer 
Erasmus+. Erasmus+ wordt de nieuwe naam voor alle 
onderwijsacties van de Europese Commissie. Alleen 
het Jean Monnet-programma wordt onder die naam 
gehandhaafd, maar valt organisatorisch onder Erasmus+.

Dit programma is de opvolger van het 
subsidieprogramma voor onderwijs ‘Een Leven Lang 
Leren’ en loopt van 2014 tot en met 2020. Het EU-
programma Erasmus+ voor onderwijs, opleiding, 
jongeren en sport beantwoordt aan de doelstellingen 
van de Europa 2020-strategie: bijdragen aan groei 
en welvaart voor individu en samenleving door te 
investeren in mensen. Het programma heeft een totale 
begroting van 16 miljard euro, waar het oorspronkelijke 
Commissievoorstel uitging van 19 miljard euro.

In de huidige economische en financiële crisis zijn 
onderwijs en opleiding belangrijker dan ooit voor 
innovatie, productiviteit en groei. Daarom zijn er 
meer inspanningen noodzakelijk om te zorgen 
dat de onderwijs- en opleidingsstelsels de kennis 
en vaardigheden opleveren die nodig zijn op een 
arbeidsmarkt die steeds verder globaliseert. Jongeren 

moeten worden geholpen en een leven lang leren moet 
een realiteit worden voor iedereen.

6. Creative Europe

Vanaf 2014 worden de afzonderlijke programma’s 
CULTUUR, MEDIA en MEDIA Mundus samengevoegd in 
het nieuwe programma Creatief Europa. Het belangrijkste 
doel blijft het stimuleren van de cultuursector. Het nieuwe 
programma loopt van 2014 tot en met 2020.
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7. Europa voor de burger

Dit programma is een initiatief waarmee de Europese 
Unie burgers actief wil maken voor de Europese 
samenleving. Burgers die actief bezig zijn met de 
Europese integratie zorgen ervoor dat er meer kennis 
is van, en meer begrip voor de samenwerking van de 
Europese landen.

De Europese Commissie heeft voorgesteld het 
programma in de periode 2014-2020 voort te zetten 
met een budget van € 229 miljoen. Het geld is bestemd 
voor “een beter begrip van de EU en haar gezamenlijke 
waarden, geschiedenis en cultuur”. Daarnaast kunnen 
met dit geld debatten en discussies over de EU worden 
georganiseerd.

8. Health for Growth

Dit programma, dat de naam “Health for 
Growth” (“Gezondheid voor groei”) draagt, heeft als 
doel de burger te helpen langer gezond te blijven en de 
zorgstelsels binnen de EU-lidstaten beter af te stemmen 
op de economische en demografische ontwikkelingen. 
Het programma loopt van 2014 tot en met 2020 en sluit 
aan op de Europa 2020-strategie. Voor de komende 
zeven jaar is er een budget van €446 miljoen voorgesteld 
door de Europese Commissie.

9. Europese Territoriale Samenwerking 
(INTERREG V)

De Europese Territoriale Samenwerking is één van de 
doelstellingen van het Cohesiebeleid 2014-2020 van 
de Europese Unie. Het is de bedoeling dat het beleid 
Samenwerking door een Europees raamwerk kan 
worden voortgezet en verbeterd. Hiervoor zijn drie opties 
mogelijk:

•	 Voortzetting van het huidige beleid met ruim 
geformuleerde prioriteiten en geen officiële 
verbinding tussen samenwerking en regionale 
programma’s

•	 Een thematische verdeling van samenwerking en 
integratie binnen een strategisch kader.

•	 Volledige integratie van territoriale samenwerking in 
regionale programma’s.

Hierbij is de voorkeur voor thematische verdeling van 
samenwerking en integratie naar voren gebracht omdat 
Territoriale Samenwerking efficiënter kan worden 
aangepakt en beter aansluiting vindt met Regionale 
Ontwikkeling. Dit betekent dat de investeringen van de 
Europese Unie zich gaan richten op nieuwe projecten 
en per gebied nieuwe doelstellingen moeten worden 
opgesteld.

Daarnaast is het programma gericht op de voortzetting 
van het Mechanisme voor Uitwisseling van Grondstoffen 
met de buitengrenzen van de Unie. 

Hierbij spelen de verschillende Partnerschappen en Pre-
Toetredingsprotocollen een grote rol. Andere punten die 
het programma voor Europese Territoriale Samenwerking 
bevat zijn:

•	 Het afstellen van het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling op het programma voor Europese 
Territoriale Samenwerking

•	 Het definiëren van prioriteiten en organisatie van het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en 
bepalen wanneer aanspraak wordt gemaakt op het 
fonds.

•	 De implementatieregelingen vaststellen.

Verder is op dit moment een voorbereidingsgroep 
bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe 
programmaperiode Interreg V (2014 - 2020). 

Hierin is ook Noord-Nederland vertegenwoordigd, 

Naar alle waarschijnlijkheid kunnen vanaf midden 2014 
nieuwe subsidieaanvragen voor grensoverschrijdende 
projecten ingediend worden.
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Voorbeeldproject: VERSO 

Het EBDD ondersteund de gemeente Coevorden bij hun activiteiten binnen het INTERREG IVC project VERSO. 
Wij zijn binnen het project verantwoordelijk voor de internationale communicatie, het organiseren van bezoeken 
aan het buitenland en bewaken van de complete voortgang van het project, in samenwerking met de projectleider 
van de gemeente Coevorden.

De gemeente Coevorden is de eerste Nederlandse partner aan wie het INTERREG IVC project VERSO is 
toegekend. De gemeente heeft een projectaanvraag ingediend op basis van de activiteiten van De Bentheimer. 

Doel van het project is dat werkzoekenden via vrijwilligerswerk werkervaring opdoen, waardoor hun kansen 
op een baan worden vergroot. Aan de andere kant draagt vrijwilligerswerk bij aan de leefbaarheid van een 
samenleving. Voor de gemeente is een budget van €198.477,92 beschikbaar voor een periode van drie jaar.

Vrijwilligers

In het project staat centraal dat overal in Europa ongebruikt potentieel zit in het niet voldoende (h)erkennen van 
het beschikbare potentieel van vrijwilligers. In Nederland is de mantelzorg misschien wel het meest bekende 
voorbeeld, maar er zijn natuurlijk heel veel klussen te doen, van het opknappen van een sportkantine tot het 
invullen van een belastingaangifte. Door dit potentieel inzichtelijk te maken en eventueel zelfs tot reguliere 
arbeid te ontwikkelen, kan een impuls worden gegeven aan het sociale klimaat van de gemeente Coevorden. 
Het VERSO-project is opgezet door de universiteit van Aarhus in Kopenhagen. Naast Nederland (gemeente 
Coevorden) zijn Denemarken, Griekenland, Spanje, Duitsland, Groot-Brittannië, Hongarije en Bulgarije de 
deelnemende landen. In het project wisselen de partners ervaringen met elkaar uit om zo de arbeidsparticipatie in 
Europa te verbeteren.

Voor meer informatie over het project VERSO vindt u op de website: www.versonet.eu

Foto van een transnationale VERSO bijeenkomst

in Coevorden, september 2013
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EDIC Drenthe biedt voorlichting over Europa in Drenthe

Nu ook ‘Europese verhalenkoffer’ voor het basisonderwijs

Sinds de opening van het Europe Direct Informatie Centrum (EDIC) 
Drenthe afgelopen juni zijn er al meer dan 250 vragen van burgers over 
Europa beantwoord. 

De vragen gaan over werken over de grens, emigratie en andere 
Europese regelgeving. 

Bijvoorbeeld: 

Ik heb een baan gevonden in Duitsland, hoe zit het nu met mijn 
ziektekosten? 

Ook via de website www.europedirectdrenthe.nl en sociale media wordt 
informatie verstrekt. Er hebben diverse voorlichtingsevenementen 
plaatsgevonden, zoals over vrijwilligerswerk en over Culturele 
Hoofdsteden van Europa. 

Vanaf nu heeft EDIC Drenthe voor basisscholen de beschikking over 
de ‘Europese Verhalenkoffer’ die is ontwikkeld door de Europese 
Commissie. 

In de koffer bevinden zich verschillende spellen, informatiekaarten en 
kleurplaten, om leerlingen algemene kennis over Europa bij te brengen. 

Voor de groepen 1-4, 5/6 en 7/8 zijn deze op maat gemaakt. 

De koffer is gratis te lenen voor basisscholen in Drenthe en bevat ook een 
docentenhandleiding. 

Zijn er bij burgers of organisaties in uw gemeente algemene vragen over 
Europa, of evenementen waarbij EDIC Drenthe aanwezig kan zijn, dan 
kunt u contact opnemen met EDIC Drenthe via:

info@europedirectdrenthe.nl of telefonisch via het EBDD ( 0594 64 52 77 ). 

Twitter: @EDICDrenthe  

facebook.com/europedirectdrenthe 
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Dijksma honoreert innovatieve kracht van Noord-Nederland

Persbericht SNN van 18-11-2013

Sharon Dijksma, staatssecretaris van Economische Zaken, honoreert de innovatieve kracht van Noord-Nederland. 

 
Ze stelt de Tweede Kamer voor om het Noorden een bijdrage van ongeveer € 122 miljoen uit het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling te laten ontvangen. 

Voor de noordelijke economie is dit goed nieuws.

De drie noordelijke provincies zijn blij dat de staatssecretaris erkent dat de jarenlange samenwerking tussen 
overheid, bedrijfsleven en onderwijs zijn vruchten afwerpt. Dijksma steunt de aanpak die de noordelijke provincies de 
afgelopen jaren ingezet hebben.  
 
Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) ontvangt 20,41% van het totaalbudget van € 500 miljoen uit 
Brussel. Het Rijk zelf stelt € 90 miljoen ter beschikking. 

Dat bedrag zal op dezelfde wijze over de regio’s Noord, Oost, West en Zuid worden verdeeld. 

Het geld uit Brussel wordt in de periode van 2014 tot 2020 ingezet voor de verdere ontwikkeling van innovatie en 
economische groei. Daarmee kan Noord-Nederland de ambities op het terrein van gezond voedsel, schoon water, 
goede gezondheid en duurzame energie samen met bedrijfsleven en onderwijs waarmaken.  
 
“Wij zijn tevreden dat het kabinet onderschrijft dat we hier in het Noorden een belangrijke bijdrage leveren aan 
economische ontwikkelingen in Nederland en aan de maatschappelijke uitdagingen waar Europa voor staat,” aldus 
John Jorritsma, voorzitter van het SNN. 

Ook Max van den Berg, commissaris van de Koning in Groningen, onderschrijft het belang van Europese middelen 
voor het Noorden: “Noordelijke initiatieven als onderzoeksinstituut ERIBA, de Watercampus in Leeuwarden en de 
radiotelescoop van ASTRON zijn allemaal mede dankzij Brussels geld gerealiseerd en horen stuk voor stuk bij de 
wereldtop. 

Ook innovatieve regio’s over de grens werken graag met ons samen.” Jacques Tichelaar, commissaris van de Koning 
in Drenthe, was intensief betrokken bij de onderhandelingen. “Een mooi resultaat van een gezamenlijke lobby vanuit 
het Noorden. Het woord is nu aan de Tweede Kamer. 

Wij zijn van mening dat Dijksma de Tweede Kamer een evenwichtig voorstel doet.”
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