Europese calls 2017
Thema calls
1.Jongeren

Calls
KA1-EVS
(Europees
vrijwilligerswerk
onderdeel van
Erasmus plus)

Data deadline
2 februari, 26
april, 4
oktober 2017

Budget
Duidelijk na
accreditatie

KA1-Jongerenuitwisselingen

2 februari, 26
april, 4
oktober 2017

Duidelijk na
accreditatie








2.Samenwerking
Jeugd, Onderwijs en
Sectoroverstijgend

KA2-Strategische
partnerschappen

2 februari, 26
april, 4
oktober 2017

Duidelijk na
accreditatie

3.Beleidsontwikkelin
g jeugd/onderwijs

KA3Beleidsontwikkeling
jeugd/onderwijs

2 februari, 26
april, 4
oktober 2017

Duidelijk na
accreditatie

Doel(en) subsidie
Jongeren (17 tot 30 jaar) krijgen
mogelijkheid om:
1.vrijwilligerswerk te doen in het
buitenland
2.een bijdrage te leveren aan het
dagelijks werk van organisaties
3.kennis te maken met andere culturen
en nieuwe vaardigheden en
competenties te leren
Jongeren (13 tot 30 jaar) die
deelnemen:
1.leren nieuwe vaardigheden en
competenties ontwikkelen door actief
mee te werken aan het opzetten en
uitvoeren van de uitwisseling,
in contact komen met nieuwe culturen,
gebruiken en levenswijzen en van
andere jongeren leren (peer learning);
2.worden zich bewuster van
maatschappelijk relevante
onderwerpen;
3.krijgen een sterker gevoel voor
waarden als solidariteit, democratie
en vriendschap.

Bron
http://www.erasmusplus.nl/
mobiliteit-(key-action1)/jeugd/vrijwilligerswerk-ineuropa-(evs)

Samenwerking voor het ontwikkelen,
overdragen en implementeren van
innovatieve aanpakken binnen de
thema’s onderwijs, jeugd en
sectoroverstijgende thema’s.
Anticiperen op innovatieve
beleidsmaatregelen voor het realiseren
van de Europa 2020-doelstellingen.

http://www.erasmusplus.nl/
strategischepartnerschappen-(keyaction-2)/sectoroverstijgend

http://www.erasmusplus.nl/
mobiliteit-(key-action1)/jeugd/jongerenuitwisselin
gen

http://www.erasmusplus.nl/
beleidsontwikkeling-(keyaction-3)/onderwijs

4.Asiel en migratie

Asiel, Migratie en
Integratiefonds
(AMIF)

Verwacht
vanaf 1
februari 2017.
Exacte
aanvraag
deadline
verschijnt
binnenkort op
website
Agentschap
SZW en via de
Staatscourant

€ 32.600.000
voor Asiel,
€19.400.000
voor Integratie
in de periode
2014-2020

Actie A: Asiel en opvang
Projecten die zich richten op het
behouden en verbeteren van de
kwaliteit van het opvang- en asielstelsel.
Actie B: Integratie
Projecten die tot doel hebben de
participatie van onderdanen uit een
niet-westers derde land en hun naaste
verwanten te bevorderen in de
samenleving.
Actie C: Terugkeer
Niet van toepassing

https://www.agentschapszw
.nl/subsidies-enregelingen/a/asiel-migratieen-integratiefondsamif/inhoud/over-asielmigratie-en-integratiefondsamif

5.Sociale inclusie en
armoede

ESF-Actieve
inclusieRegioaanvraag
gemeenten

Tot 31 januari
2017

Totale subsidie
bedraagt
€166.000.000
De subsidie
per project
bedraagt
maximaal 50%
van de
projectkosten.

Het ESF-thema Actieve Inclusie biedt
subsidie voor het terugdringen van
jeugdwerkloosheid en de
arbeidsinpassing van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Subsidie
kan aangevraagd worden voor de
volgende activiteiten:

https://www.agentschapszw
.nl/subsidies-enregelingen/a/actieveinclusie-esf-20142020/inhoud/overzichtaanvraagcriteria

1.Stage- werkplekleren
2.Branchecursus
3.Jobcoaching
4.Leerwerkbedrijf
5.Avondschool
NB: Onder de subsidiabele kosten vallen de
loonkosten van het personeel, kosten voor
de coördinatie en administratie van het
project en externe kosten.

6.Actief burgerschap

Europa voor de
burgers 20142020 (*zie twee
programmaonderdelen bij
doelen)

1 maart en/of
1 september
2017

Maximaal
€100.000 per
project

1.Europees gedenken
2.Democratische betrokkenheid en
burgerparticipatie

1.https://eacea.ec.europa.eu
/sites/eaceasite/files/documents/comm2
013003670000nl.pdf
2.
http://dutchculture.nl/nl/eur
ope-citizens

