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Hoe de Europese Unie onderzoek en innovatie binnen de creatieve industrie ondersteunt

Jeroen Arts, 20 juli 2015

De creatieve industrie is een economische sector waarvoor binnen de Europese Unie (EU) aandacht is.
De Europese Commissie (EC) heeft verschillende mogelijkheden in het leven geroepen om deze sector te
ondersteunen en te financieren. Het is de moeite waard deze te verkennen. Dit artikel vangt daarmee
aan en zal een deel van de concrete mogelijkheden schetsen.

Waarom Europese projecten

Het moet een bewuste keuze zijn om wel of niet in te zetten op ondersteuning vanuit de EU. Daarbij zal
een geïnteresseerde partij zich moeten afvragen wat ze wil gaan halen in de EU. Concreet kan er worden
aangegeven dat als er op één van de vele mogelijke onderwerpen, thema’s en programma’s sprake is
van een succesvolle aanvraag tot financiering, de aanvragende partij toegang krijgt tot onder andere:

 nieuwe expertise, technologie en kennisoverdracht;
 internationale netwerken van partners voor samenwerking;
 financiering van een innovatief project;
 intellectuele eigendomsrechten;
 aantrekken en/of behouden van onderzoekers.

De EC krijgt creatieve industrie steeds beter in het vizier. De EC ziet deze sector als een essentieel on-
derdeel van de economische groei van de EU en het aanpakken van de grote uitdagingen binnen de EU.
Er zijn dan ook veel kansen voor EU-financiering voor de creatieve industrie. Vaak gaat het bij de kansen
voor de creatieve industrie vooral over toepassingsgerichte innovatie en het omzetten van kennis naar
praktijk. De mogelijkheden zijn net zo divers als de creatieve industrie zelf en reiken van erfgoed tot
nanotechnologie, van mode tot voedsel, van klimaat tot gaming, et cetera.

Waarde van de creatieve industrie: twee voorbeelden

Hoe zorg je dat mensen meer gaan bewegen en vaker de trap nemen? Dit is de vraag waarop de mensen
van The Fun Theory een nieuw en creatief antwoord hebben gevonden: maak van een normale trap een
piano. Mensen lopen over de trappen en kunnen op die manier muziek produceren. Zo worden ze ver-
leid vaker met de trap te gaan (http://www.thefuntheory.com/).

Hoe zorgen we dat slechtzienden zelfstandig, gemakkelijk en veilig de deur uit kunnen? Volgens de men-
sen van DIGIGLASSES is de oplossing de (tot nu alleen in gaming gebruikte) 3D-headset. De onderzoekers
hebben een headset ontwikkeld die filmt waar iemand loopt. De headset past de beelden zo aan dat de
slechtziende deze kan interpreteren en op basis daarvan kan navigeren (http://digiglasses.eu/).

Beide voorbeelden laten zien dat de creatieve sector essentiële vaardigheden heeft die nodig zijn om
nieuwe en innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor de brede maatschappelijke uitdagingen van nu.

De EU-programma’s

Het bekendste financieringsprogramma van de EC is Horizon 2020 (H2020). Dit programma verleent op
basis van excellentie en via verschillende instrumenten financiering aan internationale consortia, onder-
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zoekers en instellingen. Het is echter belangrijk om aan te geven dat H2020 niet de enige mogelijkheid is
voor financiering van onderzoek en innovatie binnen de creatieve industrie.

Al een aantal decennia worden projecten in Nederland gefinancierd via het Cohesiebeleid, onder andere
via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Europees Sociaal Fonds (ESF). Deze
structurele fondsen hebben als doel om de economische groei en baankansen in de regio’s van de EU te
versterken. Het EFRO is gericht op de ondersteuning van het bedrijfsleven (ook het MKB), valorisatie,
innovatie en infrastructuur. Het ESF richt zich op de ontwikkeling van vaardigheden.

Ook onder Creative Europe (2014-2020), het Europese ondersteuningsprogramma voor de culturele en
audiovisuele sector, zijn er mogelijkheden voor financiering voor de creatieve industrie en culturele or-
ganisaties. Het doel van Creative Europe is om de creatieve sectoren toegang te geven tot nieuwe, in-
ternationale mogelijkheden, markten en doelgroepen. Daarnaast wordt er ingezet op de ontwikkeling
van vaardigheden die nodig zijn om aan te sluiten bij het digitale tijdperk.

Bovenstaande zijn de voor de creatieve industrie belangrijkste financieringsprogramma’s. Desalniette-
min zijn er, afhankelijk van de expertise die een organisatie uit de creatieve industrie heeft, nog meer
mogelijkheden. Het is de moeite waard deze te verkennen. Om dit gemakkelijker te maken zullen hier-
onder concrete kansen worden geschetst en zullen verschillende handvaten worden gegeven.

Indienen van een projectvoorstel

Iedere organisatie of individuele onderzoeker die actief is in de creatieve industrie, kan een projectvoor-
stel indienen. Hierin kunnen partijen zelfstandig opereren. Dit is gezien de benodigde middelen en ge-
stelde eisen vaak lastig. Om de kwaliteit en impact van de projecten te vergroten wordt er ingezet op de
vorming van internationale consortia tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Het uitgangs-
punt hierbij is meestal dat het projectteam uit drie of meer partners uit drie of meer EU-landen moet
bestaan. Dit neemt niet weg dat er kansen zijn voor individuele stakeholders.

Verder moet in acht worden genomen dat voor elke mogelijkheid om financiering aan te vragen er op
voorhand een specifiek financieringsinstrument is geselecteerd. Elk van deze financieringsinstrumenten
kent zijn eigen criteria met betrekking tot de gewenste doelen, aantal betrokken partners en de mogelij-
ke maximale hoeveelheid financiering.

Ook is het belangrijk dat de stakeholders uit de creatieve industrie vooruitkijken naar toekomstige kan-
sen. Zodat er genoeg tijd is om een goed voorstel te schrijven. Wat dat betreft zijn de recent verschenen
conceptwerkprogramma’s voor 2016 en 2017 van de verschillende programma’s interessant.

In Nederland zijn er verschillende organisaties die ondersteuning bieden bij het indienen van een pro-
jectvoorstel onder H2020, het Cohesiebeleid en Creative Europe. Deze organisaties informeren en advi-
seren geïnteresseerde partijen onder andere over de volgende punten:

 de procedures;

 de strategie van de aanvraag;

 het zoeken naar en verbinden met partners;

 het schrijven en indienen van een projectvoorstel;

 de contractuele kwesties.

In Nederland geeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) advies over projectvoorstellen
onder H2020. Vanuit de RVO informeert en adviseert een team van contactpunten over de mogelijk-
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heden binnen de (sub)onderdelen van H2020. Om contact op te nemen met het juiste contactpunt zie:
http://www.rvo.nl/sites/default/files/Overzicht%20adviseurs%20en%20National%20Contact%20Points
%20Team%20IRIS.pdf. Of stuur voor meer informatie een mail naar teamiris@rvo.nl.

De EFRO-middelen voor onderzoek en innovatie worden door de EU-lidstaten zelf verdeeld. In Neder-
land zijn de vier regio’s en het Ministerie van Economische Zaken hiervoor verantwoordelijk:

 Benader voor de regio Noord-Nederland (Friesland, Groningen, Drenthe): Roelof Jansma
(jansma@snn.eu), programmamanager EFRO bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

 Benader voor de regio Oost-Nederland (Overijsel, Gelderland): de frontdeks voor het EFRO
(provincieloket@gelderland.nl) of kijk op http://www.op-oost.eu/Contact-OP-oost.

 Benader voor de regio Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg): Pieter Liebregts
(p.liebregts@stimulus.nl), programmamanager EFRO bij Stimulus, of secretariaat@stimulus.nl.

 Benader voor de regio West-Nederland (Noord- en Zuid-Holland, Flevoland, Utrecht): Ruud van
Raak (rghj.vanraak@rotterdam.nl), programmamanager EFRO bij Kansen voor West.

 Voor algemene vragen kan er contact worden opgenomen met het Ministerie van Economische
Zaken (structuurfondsen@minez.nl).

De middelen voor onderzoek en innovatie, zoals voor Nederland beschikbaar onder het ESF, worden
door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en specifiek het Agentschap SZW toe-
gekend. Voor meer informatie en advies kan er contact worden opgenomen met:

 redactie@agentschapszw.nl of vul het contactformulier in op https://agentschapszw.nl/contact,
en vraag naar het contactpunt ESF bij het Agentschap SZW.

Voor Nederland is de adviestaak over de kansen voor Nederland binnen Creative Europe ondergebracht
bij Dutch Culture. Voor meer informatie en advies kan er contact worden opgenomen met:

 Andrea Posthuma (a.posthuma@dutchculture.nl), programmamanager Creative Europe/MEDIA.

 Klaartje Bult (k.bult@dutchculture.nl), programmamanager Creative Europe/Culture.

Nadere duiding van de belangrijkste programma’s

Het is voor stakeholders uit de creatieve industrie de moeite waard om de EU-financieringsprogramma,
en dan vooral H2020, het Cohesiebeleid en Creative Europe, eens nader te verkennen vanuit hun eigen
expertise. Dan wordt echt duidelijk wat de kansen zijn. Hieronder zal daarom nader worden ingegaan op
de drie voor Nederland meest belangrijke programma’s en zullen concrete kansen worden benoemd.

1. H2020

De EC, gesteund door de EU-Lidstaten en het Europees Parlement (EP), wil door middel van de Europa
2020-strategie economische groei stimuleren, de concurrentiepositie van de EU verbeteren, banen cre-
eren en maatschappelijke problemen aanpakken. Onderzoek en innovatie zijn essentieel om deze doe-
len te bereiken. H2020 ondersteunt, als de chronologische en thematische opvolger van het Zevende
Kaderprogramma (KP7), het onderzoeks- en innovatiebeleid van de EU. H2020 is dan ook een belangrij-
ke, zo niet het belangrijkste, onderdeel in de toekomststrategie van de EU, en heeft als doelen:

 reageren op de economische crisis door middel van investeringen in groei en werkgelegenheid;

 reageren op de zorgen van mensen over hun levensonderhoud, veiligheid en milieu;

 het versterken van de positie van de EU op het gebied van onderzoek, innovatie en technologie.



4

De EC heeft iets meer dan 70
miljard euro gereserveerd voor
H2020 (2014-2020). Dit bedrag
wordt beschikbaar gesteld via
verschillende financieringsin-
strumenten en op basis van
excellentie aan internationale
consortia, onderzoekers en
instellingen. De programma-
structuur van H2020 bestaat
uit de drie pijlers ‘Excellent
Science’, ‘Industrial Leadership’
en ‘Societal Challenges’, en de
drie minder bekende cross-
cutting themes: ‘Science with and for Society’, ‘Fast Track To Innovation’ en ‘Spreading excellence and
widening participation’ (voor meer zie: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections).

Werkprogramma 2014-2015

In het H2020 Werkprogramma 2014-2015 waren aardig wat kansen voor de creatieve industrie. Dit
komt vooral doordat de EC inzet op participatie van de creatieve industrie door het gehele Werkpro-
gramma heen. Helaas zijn de meeste deadlines voor het indienen van projectvoorstellen onder het
Werkprogramma 2014-2015 inmiddels verlopen. Op het moment zijn er nog een paar kansen. Onder
bijvoorbeeld pijler 3 ‘Societal Challenges’ thema 7 ‘Secure Societies’ (deadline 27-08-2015, budget 216.7
miljoen euro) en het cross-cutting thema ‘Science with and for Society’ (deadline 16-09-2015, budget
46.7 miljoen euro). Daarnaast is er voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) financiering beschikbaar on-
der pijler 2 ‘Industrial Leadership’ onder het thema ‘Innovation in SMEs’ (deadlines 17-09-2015 en 16-
12-2015, budget 30 miljoen euro). Meer informatie over de mogelijkheden is te vinden op:
http://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/05/Horizon%20Wegwijzer%20Calls%202014-2015.pdf.

Kansen in 2016-2017

Voor de periode 2016-2017 is onlangs het conceptwerkprogramma bekend geworden. Hierin staat een
aantal onderwerpen welke zeer relevant zijn voor de creatieve industrie (let op: er zijn nog geen dead-
lines – alleen jaartallen – bekend en in principe kan alles nog veranderen):

 Pijler ‘Industrial Leadership’, thema ‘Information and Communication Technologies (ICT)’:
o ICT12 – 2016: Net Innovation Factory (m.i.v. creatieve industrie)
o ICT19 – 2017: Media and content convergence
o ICT20 – 2017: Tools for smart digital content in the creative industries
o ICT21 – 2016: Support technology transfer to the creative industries
o ICT22 – 2016: Technologies for Learning and Skills
o ICT23 – 2017: Interfaces for accessibility
o ICT24 – 2016: Gaming and gamification
o ICT36 – 2016: Boost synergies between artists, creative people and technologists

 Pijler ‘Industrial Leadership’, thema ‘Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology, and
Advanced Manufacturing and Processing’

o NMBP – 2017: Design-driven advanced materials for added value innovative products
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 Pijler ‘Societal Challenges’, thema ‘Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflec-
tive societies’

o CULT-COOP08 – 2016: Virtual museums and social platform on European digital herit-
age, memory, identity and cultural interaction

o CULT-COOP06 – 2017: Participatory approaches and social innovation in culture
o CULT-COOP11 – 16/17: Understanding transformation of EU Public administrations
o CO-CREATION1 – 2016: Education and skills: empowering Europe’s young innovators
o CO-CREATION2 – 2017: User-driven innovation: value creation through design-enabled

innovation
o ENG-GLOBALL9 – 2016: EU-China innovation platform on sustainable urbanisation

Nu zijn er meer kansen voor de creatieve industrie. Bijvoorbeeld onder de pijlers ‘Societal Challenges’ en
‘Industrial Leadership’ waar het gaat om (nieuwe) materialen, digitalisering, gezondheid, veiligheid en
resource efficiency. Daarbij komt dat er onder de pijler ‘Industrial Leadership’ ook in 2016-2017 weer
financiering beschikbaar zal zijn speciaal voor het MKB. Voor geïnteresseerde partijen is het goed om
betreffende het H2020 Werkprogramma 2016-2017 de website van de EC in de gaten te houden:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/. Daarnaast is het slim om contact te onderhouden met
de RVO (teamiris@rvo.nl), aangezien zij informeren en adviseren over H2020.

Het H2020 Werkprogramma 2016-2017 is nog niet officieel vastgesteld. Er zijn alleen concepten bekend.
Nederland levert input voor de opzet van dit werkprogramma. Daarbij verzamelt Nederland de behoef-
ten van de stakeholders en werkt Nederland intensief samen met andere lidstaten om de Nederlandse
input zo goed mogelijk in het nieuwe Werkprogramma te krijgen. Als partijen bij bovenstaand proces
betrokken willen worden kunnen zij zich bij de RVO (teamiris@rvo.nl of via de nationale contactpunten:
http://www.rvo.nl/sites/default/files/Overzicht%20adviseurs%20en%20National%20Contact%20Points
%20Team%20IRIS.pdf) aanmelden voor de klankbordgroepen van de Rijksoverheid over H2020 (meer
informatie: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/klankbordgroepen-horizon-2020). Deze groepen
worden regelmatig geraadpleegd om de behoeften uit de sector te horen en om reacties te verkrijgen
op de conceptwerkprogramma’s.

2. Cohesiebeleid

In essentie kent de EU vijf structuur- en investeringsfondsen die vallen onder het Cohesiebeleid:

 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO);

 Europees Sociaal Fonds (ESF);

 Cohesie Fund (CF);

 European Agricultural Fund for Rural Development (EGFRD);

 European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)

Van deze fondsen zijn voor onderzoek en innovatie (op het gebied van de creatieve industrie) het EFRO
en ESF voor Nederland het meest relevant. De middelen die via deze fondsen voor Nederland beschik-
baar komen worden door de EC, de nationale en de regionale overheden gezamenlijk beheerd (shared
management). Voor ieder fonds is een nationale of regionale management autoriteit (MA) aangewezen.
Deze kent in overleg met de EC financiering toe en monitort de voortgang.

Creatieve industrie en EFRO

Implementatie van het EFRO gebeurt aan de hand van door de EC goedgekeurde Operationele Pro-
gramma’s. In Nederland worden deze opgesteld door de vier Nederlandse regio’s in samenwerking met
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het Ministerie van Economische Zaken. Deze regio’s zijn Noord-Nederland (Friesland, Groningen en
Drenthe), Oost-Nederland (Overijsel en Gelderland), Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Lim-
burg) en West-Nederland (Noord-Holland, Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland). Elke regio heeft zijn ei-
gen MA: samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voor Noord-Nederland, Provincie Gelderland
voor Oost-Nederland, Stimulus voor Zuid-Nederland en Gemeente Rotterdam voor West-Nederland.

In de nieuwste Operationele Programma’s zijn de prioriteiten betreffende de toekenning van financie-
ring uit het EFRO voor de periode 2014-2020 vastgelegd. Ook hier is ruimte voor de creatieve industrie,
zolang de beoogde projecten vallen onder één van de vier prioriteiten:

 innovatie en onderzoek;

 ondersteuning voor het MKB;

 de koolstofarme economie.

Elke regio in Nederland heeft binnen het EFRO een eigen budget en geeft, via projectaanvragen en/of
aanbestedingen, een eigen invulling aan deze prioriteiten.

 Noord-Nederland: € 103,54 miljoen (ruimte voor alle sectoren, dus ook de creatieve sector)
o Versterken onderzoek- en innovatie infrastructuur: Human Capital en ontwikkeling van

toepassingskennis & Stimuleren innovatie en valorisatie in het MKB
o Onderzoek, innovatie en gebruik van low-carbontechnologie

 Oost-Nederland: € 100,30 miljoen (creatieve industrie is geen expliciet aandachtsgebied, maar
komt wel in aanmerking via crossovers met sectoren die wel worden genoemd)

o Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
o Onderzoek, innovatie en gebruik van low-carbontechnologie

 Zuid-Nederland: € 113,63 miljoen (creatieve industrie is geen expliciet aandachtsgebied, maar
komt wel in aanmerking via crossovers met sectoren die wel worden genoemd)

o Versterken onderzoek- en innovatie infrastructuur
o Bevordering onderzoek en innovatie
o Onderzoek, innovatie en gebruik van low-carbon technologie

 West-Nederland: € 189,85 miljoen (creatieve industrie/sector als expliciet aandachtsgebied)
o Bevorderen bedrijfsinvesteringen in innovatie

De algemene prioriteiten worden door elke regio verder uitgewerkt in zogenaamde Regionale Innovatie
Strategieën (RIS). Voor meer informatie over de specifieke kansen kan er contact worden opgenomen
met de MA’s van de vier verschillende regio’s (zie ook de websites onder aan dit artikel).

Onder het EFRO valt ook de Europese subsidieregeling INTERREG (http://www.rvo.nl/subsidies-
regelingen/interreg-2014-2020). Deze regeling richt zich op innovatieve en duurzame projecten die Eu-
ropa sterker maken en zet in op Europese samenwerking voor meer innovatiekracht, een beter milieu
en het verkleinen van de economische verschillen tussen regio’s en lidstaten onderling. Bij de RVO wer-
ken de contactpersonen voor de INTERREG-programma's North West Europe (NWE), North Sea Region
(NSR) en Europe (http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/interreg/ondersteuning). Zij adviseren graag
over de kansen onder INTERREG voor de creatieve industrie.

Creatieve industrie en ESF

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te onder-
steunen, mensen aan het werk te helpen en te zorgen voor eerlijke arbeidskansen voor alle EU-burgers.
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Nederland heeft vanuit het ESF tussen 2014 en 2020 een bedrag van € 507 miljoen te besteden. Het ESF
wordt in Nederland uitgevoerd door het Agentschap SZW, een onderdeel van het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid. Nederland besteedt het geld aan actieve inclusie en actief en gezond ouder
worden. Onderzoek en innovatie (ook vanuit de creatieve industrie) zijn in beide onderwerpen mogelijk
zolang de resultaten daarvan effectief bijdragen aan het gestelde doel.

Bij actieve inclusie wordt er ingezet op de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
(mensen met een arbeidsbeperking, werkloze jongeren, werkloze 50-plussers, et cetera). Ook wordt er
ingezet op het wegwerken van taalachterstand en het ondersteunen van (ex)leerlingen van het voortge-
zet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. Er is veel aandacht voor de bevordering van gelijke kan-
sen tussen mannen en vrouwen en het tegengaan van discriminatie. Er wordt ook ingezet op sociale
innovatie en transnationale samenwerking. Subsidieaanvragen onder dit thema kunnen alleen door de
centrumgemeenten binnen de 35 arbeidsmarktregio’s, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekerin-
gen (UWV) en het ministerie van Veiligheid & Justitie (V&J) worden ingediend.

Bij actief en gezond ouder worden mag gedacht worden aan onder andere het bevorderen van duurza-
me arbeidsinzet van werkenden. Dat wil zeggen dat er wordt ingezet op meer mensen langer en produc-
tief aan het werk houden en een leeftijdsbewust personeelsbeleid.

3. Creative Europe

Creative Europe is het Europese ondersteuningsprogramma voor de culturele en audiovisuele sector en
bestaat uit twee subprogramma's: Cultuur en Media. Daarnaast heeft het programma een regeling voor
cross-sectorale projecten. Ook de Europese Culturele Hoofdstad, het Europees Erfgoedlabel en een aan-
tal culturele prijzen van de Europese Unie vallen onder het Creative Europe programma.

Creative Europe wordt uitgevoerd door de European Education, Audiovisual and Culture Executive
Agency (EACEA, voor meer informatie zie: www.eacea.ec.europa.eu). Dit agentschap werkt onafhanke-
lijk. Subsidies worden verleend op basis van open projectaanvragen. Deze projectaanvragen worden
voorafgaand aan elk nieuw jaar gepubliceerd in een Werkprogramma. Op basis van adviezen van com-
missies van onafhankelijke experts wordt er besloten over honorering van de projectaanvragen.

Het budget van Creative Europe is bescheiden in vergelijking met de nationale, regionale en lokale mid-
delen voor cultuur- en mediabeleid. De EU stelt € 1,46 miljard beschikbaar voor de periode 2014-2020.
Hiervan is €455 miljoen bestemd voor culturele projecten, €824 miljoen voor media, en €184 miljoen
voor cross-sectorale activiteiten.

Om in aanmerking te komen voor financiering moeten culturele activiteiten meestal meerjarig zijn.
Daarnaast wordt er vaak gevraagd dat de partners uit verschillende Europese landen komen. Daarbij
kunnen alleen culturele organisaties en bedrijven subsidie aanvragen, overheden niet. Verder toetst het
agentschap aanvragen op diverse inhoudelijke en administratieve criteria. De EU subsidieert doorgaans
maximaal de helft van het benodigde budget.

Voor film en media gelden andere subsidievoorwaarden. Het meeste geld is bestemd voor grensover-
schrijdende distributie. Distributeurs die films uit andere EU landen naar de zalen op eigen bodem bren-
gen, krijgen afhankelijk van hoe succesvol ze zijn, een bijdrage uit Creative Europe. Daarnaast is er bud-
get voor filmfestivals en markten, voor publieksbereik en filmwijsheid, voor de ontwikkeling van films en
televisiedrama, voor de ontwikkeling van video games, voor de distributie via video on demand-diensten
en voor training en opleiding.
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Creative Europe Werkprogramma

Het Werkprogramma voor 2016 is net bekend en volgt in grote lijn het voorgaande Werkprogramma.
Ook hier is dus sprake van de tweedeling tussen cultuur en media. Verder worden dezelfde mogelijkhe-
den voor financiering geboden zoals hierboven beschreven, al zal er in 2016 meer budget beschikbaar
zijn (van € 177.7 miljoen in 2015 naar € 191.8 miljoen in 2016).

Verder zal in 2016 het bij het EIF ondergebrachte garantiefonds voor het culturele en creatieve MKB in
werking treden. In totaal zal er onder dit fonds € 14.8 miljoen beschikbaar komen. Dit geld dient als ga-
rantie voor banken die op nationaal niveau leningen verstrekken aan het creatieve MKB. Creatieve be-
drijven kunnen niet direct een beroep doen op dit budget. De garanties gaan naar deelnemende banken.
Om in aanmerking te komen voor deelname moeten banken zich aanmelden bij het EIF en een bredere
portefeuille aan leningen samenstellen. Het EIF verzorgt trainingen voor deelnemende banken.

Onder het werkprogramma van Creative Europe zijn dus verschillende kansen voor de creatieve indu-
strie denkbaar. Bijvoorbeeld als het gaat om gaming of financiering voor het MKB. Voor geïnsereerde
partijen is het goed om de werkprogramma’s te bestuderen. Daarnaast kan voor meer informatie con-
tact worden opgenomen het Nederlandse Creative Europe Desk (alle EU landen hebben een dergelijke
nationale helpdesk). Voor Nederland is deze ondergebracht bij Dutch Culture (www.dutchculture.nl).

Meer informatie

Horizon 2020:

 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/;

 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html.
Cohesiebeleid:

 http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/;

 http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/europese-subsidies/europese-structuur-en-
investeringsfondsen.

Creative Europe:

 http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/;

 http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en.
Adviespunt Horizon 2020 (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)):

 http://www.rvo.nl/horizon2020;

 http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/horizon-2020-onderzoek-en-innovatie;

 Of vul het contactformulier in op http://www.rvo.nl/ of bel naar +31 880424242.
Adviespunten Cohesiebeleid:

 Noord-Nederland: http://www.snn.eu/;

 Oost-Nederland: http://www.op-oost.eu/Over-OP-Oost;

 Zuid-Nederland: http://www.stimulus.nl/opzuid/;

 West-Nederland: http://www.kansenvoorwest2.nl/nl/;

 Agentschap SZW: https://www.agentschapszw.nl/.
Adviespunt Creative Europe (Dutch Culture):

 http://dutchculture.nl/nl/regios/europa.
Adviespunten creatieve industrie (Topsector Creatieve Industrie):

 http://topsectoren.nl/creatieve-industrie;

 http://www.clicknl.nl/;

 http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/aansluiten-bij-een-topsector.


