
EUROPESE SUBSIDIES 2014 
– 
2020 

INTERREG 2014
-
2020

• Horizon 2020  Voor mkb   RVO.nl
excellente kennisbasis | industrieel leiderschap |  
maatschappelijke uitdagingen | meer info 

• EUROSTARS  Voor mkb   RVO.nl  
R&D | uitvoeringsinstrument EUREKA  

• COSME  Voor mkb   RVO.nl
concurrentievermogen | meer info 

• LIFE  RVO.nl  
milieu | klimaat 

• Creative Europe 
creatieve & culturele sectoren | meer info 

• Connecting Europe Facility  
(CEF/TEN-T)  RVO.nl  
versterking EU vervoersnetwerk | meer info

• EaSI 
werkgelegenheid | sociale innovatie | meer info 

• Europe for Citizens 
actief burgerschap | meer info 

• Gezondheidsprogramma 
volksgezondheid | meer info 

• ERASMUS+
onderwijs | sport | jeugd | meer info

• Consumentenprogramma
consumentenrechtenbeleid | meer info

Europese Structuur- en Investerings-
fondsen (ESIF) in Nederland

Kansen voor 
West II
EFRO West-NL 
meer info

OP EFRO 
Noord-Nederland
EFRO Noord-NL 
meer info GLB Landbouw

ELGF fonds 

ELFPO fonds 

RVO.nl

Europees Sociaal 
Fonds (ESF)
internationaal 
meer info

OP-Zuid
EFRO Zuid-NL 

meer info

OP-Oost
EFRO Oost-NL 
meer info

INTERREG A  
grensoverschrijdend meer info
Vier programma’s: 
   NL – Duitsland  
   NL – Vlaanderen  
   Euregio Maas – Rijn  
   2 Zeeën 

Europees Fonds voor Regionale  

Ontwikkeling (EFRO) 

nationale & internationale projecten

Dit schema biedt een overzicht van verschillende Europese fondsen  

en subsidieregelingen, die regionaal of thematisch georiënteerd zijn.  

Voor elk fonds gelden andere doelgroepen, richtlijnen en regels.  

Klik voor meer informatie door naar de betreffende websites. 

INTERREG 
EUROPE
beleidsinnovatie

RVO.nl

INTERREG  
North West Europe (NWE) 
innovatie | koolstofarme 
economie | resource efficiency

RVO.nl

INTERREG  
North Sea Region (NSR) 
klimaatbescherming | 
duurzaam vervoer | innovatie

RVO.nl

GVB Visserij
EFMZV fonds 

RVO.nl

URBACT III
duurzame stedelijke 
ontwikkeling gemeenten  
meer info

EU-FONDSEN  
MET SPECIFIEK THEMA

ESPON
onderzoek naar  
territoriale ontwikkeling
meer info

Copro 17008

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/horizon-2020-onderzoek-en-innovatie
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/excellente-kennisbasis-horizon-2020
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/industrieel-leiderschap-horizon-2020
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/maatschappelijke-uitdagingen-horizon-2020
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://tiny.cc/rt0p3x
http://www.eurekanetwork.org/
http://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/research--development/enterprise-europe-network
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/life
http://sica.nl/content/nl-creative-europe-2014-2020
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/cef-transport
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
http://dutchculture.nl/nl/europe-citizens
http://ec.europa.eu/chafea/health/index.html
http://www.erasmusplus.nl/
http://ec.europa.eu/chafea/consumers/index.html
http://www.kansenvoorwest2.nl/nl/
http://www.snn.eu/subsidies/europees-subsidieprogramma-op-efro-2014-2020/
http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/gemeenschappelijk-landbouwbeleid
https://www.agentschapszw.nl/subsidies/esf-2020/esf-2014---2020
http://www.op-zuid.nl/op-zuid/2-op-zuid/op-zuid-sp-764/40-efro-europees-fonds-voor-regionale-ontwikkeling.html
http://www.go-oostnederland.eu/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/europese-subsidies/inhoud/europese-structuur--en-investeringsfondsen/europese-subsidieregeling-interreg
https://www.deutschland-nederland.eu/nl/home/
http://www.grensregio.eu/
http://www.interregemr.eu/
http://www.interreg4a-2mers.eu/nl
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/interreg/programmas/interreg-europe
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/interreg/programmas/interreg-north-west-europe-nwe
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/interreg/programmas/interreg-north-sea-region-nsr
http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/visserij/eu-fonds-voor-maritieme-zaken-en-visserij
www.urbact.eu
www.espon.eu

