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Samenwerking EU Sport Link & EPOS vzw

• Verbinden
• Netwerk in Vlaanderen en Europa

• Behartigen
• EU op maat van Vlaamse lokale besturen en 

sportorganisaties

• Begeleiden
• Flyers – website
• Good practises
• Één-op-één-begeleiding

• Informeren
• Tijdschrift Lokaal Sportbeleid
• www.lokaalsportbeleid.be
• www.vlaamsesportfederatie.be
• @eusportlink 

• Nationaal Agentschap Onderwijs, Vorming en Sport

• Verantwoordelijk voor gedecentraliseerde 
middelen voor sport

• E-twinning

• EPALE

• Euroguidance

• Europass

• Vlaamse mobiliteitsprogramma’s

http://www.lokaalsportbeleid.be/
http://www.vlaamsesportfederatie.be/


Subsidiemogelijkheden voor 
sportorganisaties en lokale besturen ifv sport en bewegen 

• Erasmus+
• Sport
• Jeugd
• Onderwijs

• Awards
• BE Active award
• BE Inclusive award

• Pilot and preparatory actions

• Europese week van de sport

• EFRO
• Interreg

• HealthyLifestyle4All
• Promotion of healthy lifestyles



Erasmus+ sport

Horizontaal Sportspecifiek



Erasmus+ sport: Beleidsvisie

• Horizontaal
• Inclusie en diversiteit   

• Moeilijk te bereikend doelgroepen betrekken

• Ecologische duurzaamheid
• Bewust maken van de uitdagingen
• Ontwikkelen van competenties en strategieën

• Digitale transformatie
• Ontwikkelen van digitale paraatheid, veerkracht en capaciteit
• Speciale aandacht voor gelijke toegang (gender, leeftijd, ondervertegenwoordigde 

doelgroepen

• Gemeenschappelijke waarden, burgerzin en burgerparticipatie
• actief burgerschap en ethiek binnen levenslang leren
• het bevordert de ontwikkeling van sociale en interculturele competenties, kritisch denken en 

geletterdheid

Sowieso meenemen in je project



Erasmus+ sport: Beleidsvisie

• Sportspecifiek
• Bevordering van deelname aan sport en fysieke activiteit

• De toepassing van de drie pijlers van het initiatief HealthyLifestyle4All

• Promotie van integriteit en waarden van sport

• Promotie van opleiding van en door sport

• Bestrijding van geweld en van racisme, discriminatie en onverdraagzaamheid 
in de sport en de aanpak van radicalisering



HealthyLifestyles4All

• Een actieve levensstijl koppelen aan andere beleidsthema’s

• De bevordering van een gezonde levensstijl voor iedereen, ongeacht 
generaties of sociale groepen

• Drie pijlers
• Een groter bewustzijn creëren van een gezonde levensstijl bij alle generaties.
• Gemakkelijker toegang tot sport, lichaamsbeweging en gezonde voeding 

vinden, met speciale aandacht voor inclusie en non-discriminatie voor 
kansarme groepen.

• Een holistische aanpak van voeding, gezondheid, welzijn en sport promoten.

• Via online pledge board : 
https://sport.ec.europa.eu/healthylifestyle4all/pledges? 

https://sport.ec.europa.eu/healthylifestyle4all/pledges


Projectideeën

• Faciliteren toeleiding kwetsbare groepen naar sportclub

• Bevordering samenwerking sportclubs

• Visie ontwikkelen rond duurzaamheid van evenementen

• Aanzetten tot actievere levensstijl

• Toegankelijkheid verbeteren (on en offline)

• ….



Erasmus+ 
sport

Hoe?

Learning 
Mobility 
(NIEUW)

Small scale
partnerships

Cooperation 
partnerships

Not-for-
profit

European 
sport events

Capacity 
Building



Erasmus+

• Gedecentraliseerde middelen

• Leermobiliteit

• EPOS (ism EU Sport Link)

• Gecentraliseerde middelen

• Alle andere programma’s

• Aanspreekpunt EACEA 



Individuele 
leermobiliteit

• Voor wie?
• Trainers, begeleiders, bestuurders, 

medewerkers van sport- en 
vrijetijdsdiensten, 

• Vrijwilligers en professionals

• Functioneren binnen grassroots
sportorganisatie
• Beleidsmatig en operationeel



Individuele leermobiliteit

• Wat?
• Job shadowing (kijkstage)

• 2 tot 14 dagen

• Coaching assignement (doe stage)
• 15 tot 60 dagen

• Maximum 10 deelnemers per project



Individuele leermobiliteit

• Wanneer indienen?
• Eind februari 2023



Thema’s 

• Inclusie en diversiteit

• Milieuduurzaamheid

• Digitale transitie

• Deelname aan het democratisch leven



Welke landen

• 27 EU lidstaten

• Met programma geassocieerde land
• Noorwegen

• Ijsland

• Liechtenstein

• Noord-Macedonië

• Servie

• Turkije

• GEEN UK!!



Financiële ondersteuning

• Algemene ondersteuning
• 350 euro per deelnemer

• Reiskosten
• Afhankelijk van aantal kilometers (vb Oostende – Munchen 860 km → 275 euro pp.

• Unitkosten (verblijfskosten)
• Al naargelang land

• Landengroep 1: 101 - 180 EUR

• Landengroep 2: 90 - 160 EUR

• Landengroep 3: 79 - 140 EUR

• Voorbereidend bezoek
• 575 euro pp (max 2)

























Small Scale Partnerships

• Minstens twee partners uit twee verschillende programmalanden

• Eén partner sportclub

• Lump sums
• 30.000 euro

• 60.000 euro

• Duur
• 6 tot 24 maanden

• Deadline 22 maart 2023



Villages on the move



Projectaanvraag 2023



Documenten  

• Sjabloon projectaanvraag

• Excel budget 



Cooperation partnerships

• Minstens drie partners uit drie programmalanden

• Lump sums
• 125.000 euro

• 250.000 euro

• 400.000 euro

• Dossier afhankelijk van gevraagd bedrag

• Deadline 22 maart 2023



Projectaanvraag 2023



InCluPas – Gent, Howest,…



Documenten 

• Sjabloon projectaanvraag

• Excel budget 



Not-for-Profit European Sport Events

• Belangrijke accenten
• vrijwilligerswerk in de sport;

• sociale integratie door middel van sport;

• de strijd tegen discriminatie in de sport, met inbegrip van gendergelijkheid;

• het aanmoedigen van de deelname aan sport en lichaamsbeweging



Not-for-Profit European 
Sport Events

• Drie types van evenementen

• Drie deelnames uit drie 
verschillende 
programmalanden 

• Zes deelnames uit zes 
verschillende 
programmalanden

→Europese lokale event, 
in elk land
moet een evenement 
plaatsvinden

• Tien deelnames uit tien 
verschillende 
programmalanden

→Europese brede events, 
één groot 

Evenement



Not-for-Profit European Sport Events

• Deadline 22 maart 2023



Capacity building in sport

• Doel : versterken van organisaties en personen uit niet-
programmalanden (focus op Westelijke Balkan)

• Hoe : creëren van internationale samenwerking tussen 
sportorganisaties om activiteiten en beleid te ondersteunen, 
persoonlijke en sociale ontwikkeling en hechtere gemeenschappen te 
maken

• Wat : opzetten van netwerken, delen van ideeën, educatieve tools 
ontwikkelen, leermobiliteit van personeel



Capacity building in sport

• Vier organisaties uit ten minste 
drie landen (extra 
voorwaarden)

• 1,2 of 3 jaar
• Deadline 22 maart 2023



Start point

• https://erasmus-plus.ec.europa.eu/

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/


BE Active Award 2021



BE Inclusive award 2019



Hoe indienen?

• https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/how-get-grant_en

https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/how-get-grant_en


Europese week van de sport 

• Mobiliteitsproject voor sportclubs

• Subsidie van 750 euro

• Zeer laagdrempelig, heel veel mogelijkheden

• 16 tot 30 september 2023



Pilot and preparatory actions (PPAC)

• Call éénmaal per jaar

• In 2022
• Sport: people and planet

• Grassroots sport program and innovation infrastructure 



Erasmus+ jeugd

• Accent op non-formeel leren

• Groepsuitwisselingen

• Leermobiliteit voor jeugdwerkers

• Kleinschalige jeugdpartnerschappen

• Jeugdpartnerschappen 

• Participatieprojecten

• European Solidarity Corps
• Vrijwilligers 

• https://jint.be/erasmus-jeugd

https://jint.be/erasmus-jeugd


City Pirates



Erasmus+ onderwijs

• Epos (via volwasseneneducatie)
• Leermobiliteit: deelnemen aan internationale opleidingen (maatschappelijke 

meerwaarde)
• Voorbeeld: Cavaria vzw

• Samenwerkingsverbanden:  Kan je via sport een gemeenschappelijke nood 
tegemoet komen? 
• Voorbeeld:  De Rode Antraciet

• Ideeën rond volwasseneneducatie?
• Sportieve activiteiten bij cursuscentrum van een gemeente?

• https://www.epos-vlaanderen.be/

https://www.epos-vlaanderen.be/


Programmagids



Tips and tricks

• Criteria programmagids

• Administratieve gegevens
• Kom je in aanmerking?

• Timing

• Voorwaarden (welke landen)

• projectmatig
• Relevantie

• Kwaliteit van projectbeschrijving en uitvoering

• Kwaliteit van partnership (indien van toepassing)

• Gevolgen/resultaat



Tips and tricks

• Woordkeuzes

• Visie van Erasmus+ (transversaal)

• Samenwerkingsverbanden
• Ervaringsdeskundigen

• Contact!



Europees Fonds voor 
Ruimtelijke Ontwikkeling
• Projecten

• https://www.efro-projecten.be/nl/zoek-een-europees-project/

• INTERREG
• Interreg Vlaanderen-Nederland

• Interreg Regio Maas-Rijn

• Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen

• Interreg Europe

• Interreg Noordwest-Europa

• Interreg Noordzeeregio

https://www.efro-projecten.be/nl/zoek-een-europees-project/


Doelstellingen

• Een slimmer Europa 

• Een groener, koolstofvrij Europa, 

• Een beter verbonden Europa 

• Een socialer Europa

• Een Europa dat dichter bij de burger staat



Voorbeelden Interreg



Contactgegens Interreg programma’s

EFRO Interreg Algemeen: VlAIO -
Vlaams 
Agentschap 
Innoveren en 
Ondernemen 

david.grzegorzewski@v
laio.be 

02 553 39 
96 

Grensregio 
Vlaanderen-
Nederland

Jorre 
Vandamme

jorre.vandamme@vlaio
.be

02 553 37 
70

Interreg 
Vlaanderen-
Nederland

Euregio Maas-Rijn

Frederik Loy

frederik.loy@limburg.b
e

011 23 74 
16 

Interreg Euregio 
Maas-Rijn

Frankrijk-Wallonië-
Vlaanderen

Sandra 
Vandewiele

sandra.vandewiele@vla
io.be

02 553 37 
29 

Interreg France 
Wallonie 
Vlaanderen

2 Zeeën Matthias 
Verhegge

matthias.verhegge@vl
aio.be

02 553 37 
16 Interreg 2 Zeeën

Noordzee Regio Sandra 
Vandewiele

sandra.vandewiele@vla
io.be

02 553 
37 29

Interreg Noordzee

Noordwest-Europa Matthias 
Verhegge

matthias.verhegge@vl
aio.be 

02 553 37 
16

Interreg Noordwest 
Europa

Interreg Europa Philippe 
Rousseau

philippe.rousseau@vlai
o.be

02 553 37 
07

Interreg Europe

mailto:jorre.vandamme@vlaio.be
http://www.grensregio.eu/
http://www.interregemr.eu/
http://www.interreg-fwvl.eu/
http://www.interreg4a-2mers.eu/nl
http://www.northsearegion.eu/
http://www.nweurope.eu/
http://www.interreg4c.eu/programme/2014-2020/


URBACT

• Infodag 17 januari 2023



Urbact



EU4Health

• Reactie EU op Covid 19

• Meer dan 100 calls open

• Verschillende met link naar gezonde
levensstijl

• https://ec.europa.eu/health/funding/eu4h ealth_en

https://ec.europa.eu/health/funding/eu4h


Vleva 
subsidiegids



Vleva 
subsidiegids



Q&A

• Netwerkmomenten
• Speeddate Nederlandse sportorganisaties 31 januari 10h-12h Vleva kantoren 

in Brussel → aanvraag op halve A4 naar bart.verschueren@eusportlink.be
met projectidee voor 18 januari 2023

• European sport infoday op 30 januari in Brussel (Europese wijk) – inschrijven 
via https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/info-session-
erasmus-sport-2023-2023-01-30_en

• Nieuwsbrief EPOS

mailto:bart.verschueren@eusportlink.be
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/info-session-erasmus-sport-2023-2023-01-30_en


Q&A

• Slagingspercentages
• Cooperative partnerships (10-15%)

• Small Scale partnerships (20-30%)

• PPAC (35%)

• Mobiliteit (onderwijs en vorming) (>50%)

• Europese week van de sport (quasi 100%)



Q&A

• Link toerisme en sport
• Erasmus+ inhoudelijk ja

• Share lab initiative

• Economische link → interreg



Mobiliteit
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