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Europees Sociaal Fonds
In de ESF periode 2014-2020 wordt er in totaal € 420 mln.
beschikbaar gesteld aan projecten die zich richten op de
(re)integra e van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Gemeenten kunnen in samenwerking met de
arbeidsmarktregio in 3 tranches van 24 maanden een
subsidieaanvraag indienen.
Wat is de hoogte van het subsidiebedrag?
Voor het aanvraag jdvak 2016 is in totaal € 116 mln.
beschikbaar voor de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland.
Per regio is vooraf een vastgesteld budget bepaald.
Op aavas.nl/esf staan de budge;en per regio vermeld.
Wat zijn de voorwaarden?
∗ de aanvraag wordt ingediend door de centrumgemeente
van de arbeidsmarktregio
∗ de subsidie wordt ingezet voor arbeidsmarktgerichte
ac viteiten voor de onderstaande doelgroepen:
◊ jongeren t/m 27 jaar
◊ 50-plussers met een uitkering
◊ personen die langer dan 6 mnd. een uitkering hebben
◊ niet-uitkeringsontvangers
◊ arbeidsbelemmerden
◊ vluchtelingen (statushouders)
∗ er wordt een administra e bijgehouden die inzicht gee=
in de kosten per ac viteit

Meer informa e?
Bezoek de website van Aavas subsidieadvies
www.aavas.nl

Hoe kan ik subsidie aanvragen?
∗ het aanvraag jdvak 2016 is geopend van 16 mei 2016
t/m 31 januari 2017
∗ wilt u gebruik maken van deze subsidiemogelijkheid dan
kunt u zich aanmelden bij Aavas, tel. 074 - 266 80 90
∗ Aavas draagt zorg voor afstemming met de
centrumgemeente van de arbeidsmarktregio

Wat kan Aavas voor u betekenen?
∗ de gehele administra e van het subsidietraject (van
aanvraag tot eindbeschikking) verzorgen
∗ Aavas toetst of een deelnemer voldoet aan de criteria
en ondersteunt u bij het inzichtelijk maken van de
caseload (VCV methodiek)
∗ het begeleiden van de (eind)controle door het
Agentschap SZW
Meer informa!e?
Voor meer informa e kunt u contact opnemen met
Aavas via 074 - 266 80 90.
Of kijk op onze website aavas.nl/esf

Samenva ng regeling
∗ subsidiebedrag aanvraag jdvak 2016 € 116 mln
∗ aanvraag via centrumgemeente van de

arbeidsmarktregio
∗ aanvraag jdvak van 16-05-’16 t/m 31-01-’17
∗ geautoma seerde VCV-methodiek
∗ doordat Aavas de complete administra e op

zich neemt, wordt uw gemeente ontzorgd
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