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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. Scholen voor Prak jkonderwijs en Voortgezet
Speciaal Onderwijs kunnen via de centrumgemeente van de
arbeidsmarktregio per schooljaar een subsidieaanvraag
indienen.

Wat kan Aavas voor u betekenen?
∗ de gehele administra e van het subsidietraject (van
aanvraag tot eindbeschikking) verzorgen
∗ Aavas vertaalt de lesroosters van scholen naar een ESF
proof addendum, waarbij wij het op male rendement
halen uit de subsidiabele ac viteiten
∗ het begeleiden van de (eind)controle door het
Agentschap SZW

Wat is de hoogte van het subsidiebedrag?
Voor het schooljaar 2017-2018 is in totaal € 25 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.

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

Wat zijn de voorwaarden?
∗ de aanvraag wordt ingediend door de centrumgemeente
van de arbeidsmarktregio
∗ de subsidie wordt gebruikt voor begeleiding bij
prak jklessen, stagebegeleiding, nazorg, inkoop van
branchegerichte cursussen
∗ er wordt een administra e bijgehouden die inzicht gee<
in de kosten per ac viteit
Hoe kan ik subsidie aanvragen?
∗ het aanvraag jdvak voor het schooljaar 2017-2018 is
geopend van 15 mei 2017 t/m 15 september 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

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

Waarom kiest u voor Aavas ?
∗ Aavas begeleidt meer dan 120 scholen uit de 35
arbeidsmarktregio’s
∗ alle door Aavas verzorgde subsidieaanvragen van 20142016 zijn voor 100% gerealiseerd (na controle)

Samenva ng regeling
∗ subsidiebedrag schooljaar 2017-2018 € 25 mln
∗ aanvraag via centrumgemeente van de

arbeidsmarktregio
∗ aanvraag jdvak van 15-05-’17 t/m 15-09-’17
∗ doordat Aavas de complete administra e op

zich neemt, wordt uw school ontzorgd
∗ alle door Aavas verzorgde ESF projecten in de

periode 2014-2016 zijn voor 100% gerealiseerd
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