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Europees Sociaal Fonds
In de ESF periode 2014-2020 wordt ondermeer subsidie
beschikbaar gesteld aan projecten die gericht zijn op Sociale
Innova e en Transna onale Samenwerking (SITS) op het
gebied van ac eve inclusie van mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt. Via de centrumgemeente van de
arbeidsmarktregio kan subsidie aangevraagd worden voor
methodiek- of instrumentenontwikkeling en kennisdeling.
Wat is de hoogte van het subsidiebedrag?
Voor het onderdeel SITS is in totaal € 5,3 mln. beschikbaar.
Het subsidiepercentage bedraagt 50% van de totale kosten.
De subsidie bedraagt minimaal € 60.000 en maximaal
€ 190.000.
Hoe kan ik subsidie aanvragen?
∗ het aanvragen van subsidie kan vanaf 1 juni 2015 tot en
met 31 december 2019, tenzij het maximale
subsidiebudget eerder is verleend
∗ 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

Wat zijn de voorwaarden?
∗ de aanvraag wordt ingediend door de centrumgemeente
van de arbeidsmarktregio
∗ er is sprake van methodiek- en/of instrument
ontwikkeling en/of kennisdeling tussen minimaal twee
EU landen
∗ een project duurt maximaal 24 maanden
∗ de aanvraag bevat een concrete omschrijving van de
wijze waarop de resultaten jdens of na afronding van
het project worden verspreid
∗ indien sprake is van Transna onale Samenwerking wordt
een partnerschapsovereenkomst tussen minimaal twee
EU landen meegestuurd bij de aanvraag

Wat kan Aavas voor u betekenen?
∗ de gehele administra e van het subsidietraject (van
aanvraag tot eindbeschikking) verzorgen
∗ ervoor zorgdragen dat het product/kennisdeling
voldoet aan de criteria uit de regelgeving
∗ 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/sits

Samenva ng regeling
∗ beschikbare subsidiebudget is € 5,3 mln (wie

het eerst komt, wie het eerst maalt)
∗ het project richt zich op instrument-

ontwikkeling of kennisdeling
∗ aanvraag via centrumgemeente van de AMR
∗ de subsidie per project is minimaal € 60.000 en

maximaal € 190.000
∗ Aavas ontzorgt u door de complete

projectadministra e op zich te nemen
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