Aavas Nieuwsbrief 2e kwartaal 2018

Bekijk de webversie

Aavas subsidieadvies brengt eens per kwartaal een nieuwsbrief uit om u op de hoogte te
houden van de ontwikkelingen en het nieuws in subsidieland.
Ziet u een interessante dienst of een subsidieregeling neem dan contact op met één van onze
adviseurs.

De nieuwe AVG bij Aavas subsidieadvies
25 mei gaat de nieuwe Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) in. Vanaf die datum gelden voor
alle organisaties in de EU dezelfde nieuwe privacyregels rond
het verzamelen en bewaren van data met persoonsgegevens.
Aavas subsidieadvies voldoet als gegevensverwerker volledig aan de nieuwe AVG. Op onze
dienstverlening is onze dataverwerkingsverklaring van toepassing, die vanaf nu onderdeel is
van onze bijgewerkte Algemene Voorwaarden.
Via deze links kunt u onze bijgewerkte Algemene Voorwaarden en de bijbehorende
Dataverwerkingsverklaring downloaden.
Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder.

Uitgelichte subsidie: Duurzame Inzetbaarheid
Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven en
instellingen: nieuwe openstelling
Eind juni start een nieuw aanvraagtijdvak van de ESF-DIsubsidie voor werkgevers die aan duurzame inzetbaarheid
willen werken. Het doel van de regeling is om mensen langer
en productief aan het werk te houden en in te zetten op
leeftijdsbewust personeelsbeleid. Organisaties kunnen per
project maximaal €12.500 ontvangen.
Aanvraagtijdvak
Er worden drie nieuwe aanvraagtijdvakken opengesteld voor deze regeling:
1. tijdvak 1: 25 t/m 29 juni 2018
2. tijdvak 2: 12 t/m 16 november 2018
3. tijdvak 3: 8 t/m 12 april 2019
Een organisatie kan een externe adviseur inhuren voor projecten die bijdragen aan de
duurzame inzetbaarheid van werknemers.
Voor elk tijdvak is €15 miljoen beschikbaar, maar een aanvrager kan maar van één
aanvraagtijdvak gebruikmaken.
Als bij een tijdvak het subsidieplafond van €15 miljoen bereikt wordt, zal Uitvoering Van Beleid
(voormalige Agentschap SZW) loten om de volgorde vast te stellen waarin zij de ontvangen
subsidieaanvragen afhandeld.

Duurzame Inzetbaarheid voor regio’s en
sectoren krijgt ook nieuw aanvraagtijdvak
Ook voor de andere variant van de ESF-DI subsidie:
Duurzame Inzetbaarheid regio’s en sectoren komt een nieuw
aanvraagtijdvak.
In het najaar is er een aanvraagtijdvak voor O&O-fondsen en samenwerkingsverbanden van
sociale partners en gemeenten, die grootschalige projecten voor duurzame inzetbaarheid
opzetten.
Aanvraagperiode
Deze aanvraagperiode is geopend vanaf 1 oktober 2018 tot en met 26 oktober 2018. Het
subsidieplafond bedraagt €25 miljoen. Bij een samenwerkingsverband bedragen de
subsidiabele kosten maximaal €6 miljoen, waarvan 50% als subsidie te ontvangen is.
Twee nieuwe soorten activiteiten zijn nu ook subsidiabel, te weten:
Activiteiten op maat voor individuele arbeidsorganisaties
Activiteiten ter voorbereiding van de te ontwikkelen of te realiseren producten

ESF 2016-2017
Aavas subsidieadvies heeft 121 scholen uit het
VSO en PrO mogen begeleiden met hun ESFproject 2016-2017, en is hiermee marktleider.

Aavas begeleidt de volgende arbeidsmarktregio's:
Achterhoek

Kennemerland Zuid

Brabant West

Limburg Midden

Brabant Zuidoost

Limburg Noord

Foodvalley

Noord Holland Noord

Friesland

Rijk van Nijmegen

Gelderland Midden

Stedenvierkant

Helmond-De Peel

Twente

Holland Midden

Utrecht Midden

Holland Rijnland

Zwolle

De controles op de einddeclaraties door Uitvoering van Beleid (voorheen AgSZW) zijn
vergevorderd. Van een 5-tal regio’s hebben we het rapport van bevindingen ontvangen en die
zijn allemaal 100% goedgekeurd.
Dit is natuurlijk geweldig nieuws, en een mooi resultaat voor Aavas en de betreffende scholen in
die regio's. Bedankt aan eenieder die dit mede mogelijk heeft gemaakt.
Ook in de toekomst bent u bij Aavas aan het juiste adres voor het aanvragen van subsidie uit
het Europees Sociaal Fonds.

Subsidie cultuureducatie voor
vmbo, vso en pro

Scholen in het vmbo, voortgezet speciaal
onderwijs en praktijkonderwijs kunnen
subsidie aanvragen voor projecten die
helpen de cultuureducatie te versterken en
te verankeren in het curriculum van de
school. Het Fonds voor Cultuurparticipatie
stelt hier per project tussen de €10.000 en
€50.000 euro voor beschikbaar.
Wie kan de subsidie aanvragen?
Subsidie kan worden aangevraagd door het
bestuur van een school voor vmbo en/of
praktijkonderwijs en/of voortgezet speciaal
onderwijs in samenwerking met een
culturele instelling.
Wanneer kan de aanvraag worden
ingediend?
Er zijn drie aanvraagrondes. De aanvragen
worden op volgorde van binnenkomst
behandeld.
2018: 5 maart t/m 26 oktober
2019: 7 januari t/m 1 november
2020: 6 januari t/m 30 oktober

LOF - Lerarenontwikkelfonds

Ambitieuze en vernieuwende leraren kunnen
ondersteuning krijgen vanuit het Leraren
Ontwikkel Fonds (LOF). Het gaat om
persoonlijke ondersteuning van een leraar
met een creatief en innovatief idee. Zij
krijgen hiervoor een financiële bijdrage tot
max. €75.000.
Tegenprestaties hiervoor zijn deelname aan
leerbijeenkomsten en deelname aan het
Lerarencongres.
In aanmerking komen:
Leraren uit het primair, voortgezet en
speciaal onderwijs.
Dienstverlening
Momenteel helpt Aavas verschillende
scholen bij dit traject. Stuk voor stuk gaat het
om leuke innovatieve projecten met
ambitieuze en enthousiaste mensen.
Mensen met een goed idee die iets extra’s
willen doen en de tijd die zij voor de klas
staan beter willen benutten. Zo is er onder
andere een project waarbij de
mogelijkheden van Virtual Reality in het
onderwijs worden verkend. Hier wordt
uiteindelijk lesmateriaal voor ontwikkeld.
Andere projecten richten zich op nieuwe
innovatieve samenwerkingsmethoden
tussen scholen en regionale bedrijven.
Heeft u als leraar een goed idee waarbij u
ondersteuning kunt gebruiken? Of één van
uw collega’s? Neem dan contact op met één
van onze adviseurs.

Het Aavas Subsidieabonnement
Inmiddels 30 subsidieabonnementen
afgesloten bij Aavas.
Het subsidieabonnement blijkt populair. Veel bedrijven en
organisaties willen op de hoogte worden gehouden van
nieuwe subsidieregelingen en kansen. Dankzij het
subsidieabonnement biedt Aavas de mogelijkheid om snel te
schakelen en een nieuwe subsidiekans te benutten.
Inmiddels zijn er 30 abonnementen afgesloten tot volle
tevredenheid.
Wat houdt het abonnement in?
Met een subsidieabonnement houden wij subsidiemogelijkheden specifiek voor uw organisatie
in de gaten. U heeft een vast aantal uren per jaar voor subsidieondersteuning door een adviseur
van Aavas. Deze uren kunnen flexibel worden ingezet voor projectgerichte ondersteuning,
zoals:
Tweemaal een rapportage met uw subsidiekansen.
Een persoonlijke adviseur waarmee u kunt sparren over kansen, activiteiten en de
verantwoording van projecten.
Bij vervolg richting een subsidieaanvraag/projectverantwoording krijgt u korting op de prijs.

Lerarenbeurs 2018-2019
Tot en met 30 juni 2018 kunnen leraren een financiële
tegemoetkoming ontvangen voor het volgen van een
(master)opleiding. Deze tegemoetkoming is voor het
collegegeld en de studie- en reiskosten ten gevolge van de
opleiding.
Een leerkracht die een opleiding volgt investeert niet alleen in
zijn/haar eigen ontwikkeling en professionalisering, maar tegelijkertijd ook in beter onderwijs
voor zijn/haar leerlingen. Het volgen van een (master)opleiding is niet alleen verrijkend voor de
leraar zelf, maar kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling en
vernieuwing van het onderwijs op een school.
De Lerarenbeurs is in het leven geroepen om bevoegde leraren, van het primair onderwijs tot en
met het hoger beroepsonderwijs, een bachelor- of masteropleiding te laten volgen.

Heeft u interesse in één van onze diensten, neem dan contact op met
één van onze subsidieadviseurs via telefoonnummer 074 - 266 80 90.

Bezoekadres
Jan Tinbergenstraat 182-184
7559 SP Hengelo (OV)

Neem contact op
074 - 266 80 90
info@aavas.nl

Postadres
Postbus 290
7559 AG Hengelo (OV)

Meer informatie
Algemene voorwaarden
Dataverwerkersverklaring

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u info@aavas.nl toe aan uw adresboek.

