Voorbeeldproject:
Stadstuin Emma’s Hof – Den Haag

Subsidiewijzer voor groene projecten

Zes vragen over Europese
subsidies

Een goed voorbeeld van een project dat mede is gefinancierd met
Europese subsidie, is het project Stadstuin Emma’s Hof in Den Haag.
In de driehoek Weimarstraat/Beeklaan/Galileïstraat, stond ruim
zeven jaar een voormalig patronaatsgebouw leeg. Het gebouw werd
gesloopt en het terrein is teruggegeven aan de buurt. Het terrein is
nu een prachtige tuin en een ontmoetingsplaats voor jong en oud in
een multiculturele wijk. Emma’s Hof is duurzaam ingericht en dient
als een natuurlijke speelomgeving voor kinderen en een rustplek
voor volwassenen. Emma’s Hof wordt onderhouden door de buurtbewoners zelf, in samenwerking met de gemeente.
De realisatie van deze stadstuin is mede mogelijk gemaakt door
subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
Er is vanuit dit subsidieprogramma 450.000 euro uit EFRO gekomen.
Voor de aanleg van deze stadstuin is een aanbesteding uitgeschreven.
De stadstuin is ontworpen door een architectenbureau en aangelegd
door een hoveniersbedrijf.
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regelingen. Die heb ik voor VHG in kaart
gebracht. De subsidiewijzer voor groene
projecten is toegespitst op de relevantie
voor hoveniers en groenvoorzieners
zodat meteen duidelijk is op welke
subsidies de leden van VHG een beroep
kunnen doen.”

Wat vinden de ondernemers in de
subsidiewijzer?
“In de subsidiewijzer staan verschillende
Europese subsidies beschreven waarmee
groene projecten gefinancierd kunnen
worden. Er staan voorbeeldprojecten bij
om een indruk te geven aan wat voor
soort projecten gedacht kan worden bij
de verschillende subsidieprogramma’s.
Ook is vermeld waar de ondernemer
meer informatie kan vinden over de
subsidies, wanneer de subsidies aangevraagd kunnen worden en wat de
budgetten van de programma’s zijn.”

Welke subsidieprogramma’s zijn
interessant?

Stadstuin Emma’s Hof in Den Haag

Waarom deze subsidiewijzer?
“VHG wil haar leden als belangenbehartiger graag informeren over de
verschillende subsidieregelingen waar
zij een beroep op kunnen doen. Dat
gebeurde al waar het nationale regelingen
betrof, maar er zijn ook diverse Europese
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“Dat zijn er meerdere. Zo is er het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), bedoeld om de economische verschillen tussen Europese
regio’s terug te dringen. Iedere regio
heeft hierin zijn eigen doelstellingen.
LIFE is het milieuprogramma van de
Europese Unie, dit richt zich volledig op
natuur en milieu. INTERREG is er voor
innovatieve en duurzame projecten die
Europa sterker maken. INTERREG is de
verzamelnaam voor de programma’s die

EU-Advice B.V.

ten doel hebben internationale samenwerking tussen regio’s te stimuleren.
Hoveniers en groenvoorzieners kunnen
hun opdrachtgevers attenderen op
INTERREG subsidie of bij grote projecten
zelf gebruik maken van deze subsidie.
En dan is er nog Horizon 2020, dat zich
richt op onderzoek en innovatie. Dit programma kent verschillende onderdelen,
zoals het programma Nature Based
Solutions. Hieronder vallen bijvoorbeeld
groene infrastructuur, groen in steden
en groene daken.”

Welke ideeën zijn het meest
kansrijk?
“Voor de programma’s van de Europese
Unie is het belangrijk dat de projecten
bijdragen aan beleidsdoelstellingen,
bijvoorbeeld het vergroenen en verduurzamen van de economie. In veel
programma’s wordt dan ook belang
gehecht aan de omslag naar een koolstofarme economie. Men ziet graag dat
het mkb daarmee aan de slag gaat.
Verder zijn thema’s als biomassa en
klimaatadaptatie actueel. Denk daarbij
aan projecten in steden om periodes
van grote droogte en ernstige regenval
op te vangen. Kennisdeling staat ook
hoog op de lijst. Europa wil bevorderen
dat bedrijven partners zoeken in andere

EU-lidstaten om te zorgen dat ontwikkelingen verder komen.”

Hoe gaat het aanvragen van
subsidie in z’n werk?
“Ondernemers kunnen bij EU-Advice
terecht voor informatie over de regeling
en de procedure. Ook kunnen we adviseren bij welk programma ze het beste
een aanvraag kunnen indienen voor hun
product of project. De aanvraag moeten
ze vervolgens zelf doen. Bij de grotere
programma’s kan dat veel energie en
tijd kosten. Een aanvraag onder Horizon
2020 bijvoorbeeld, is best ingewikkeld.
Bij dat programma en bij INTERREG
moet bovendien worden samengewerkt
met partners uit andere EU-lidstaten.
EFRO-subsidie is geschikter voor
kleinere projecten, die ook goed door
kleinere bedrijven kan worden aangevraagd. Bij EFRO is ook geen internationaal samenwerkingsverband
verplicht, en zijn de subsidiebedragen
lager.”

Hoeveel subsidiegeld is er te
verdelen?
“Dat is heel verschillend. Horizon 2020
heeft 80 miljard euro beschikbaar voor
de hele EU voor de periode 2014-2020.
De subsidies die de Europese Unie ver-

strekt zijn overigens meestal bedoeld
als cofinanciering. Projecten binnen
het Nature Based Solution-programma
met enige omvang kunnen wel tot 100
procent worden gefinancierd. Het budget van INTERREG North West Europe
– waar ook Nederland toe behoort – is
396 miljoen euro voor de periode 20142020. De maximale cofinanciering is
60 procent. LIFE heeft 3,5 miljard euro
beschikbaar tot 2020.”

Meer informatie
U kunt de subsidiewijzer raadplegen op de website van VHG
> Over VHG > Groene ondernemers in Europa. Het overzicht
wordt regelmatig bijgewerkt.
Mocht u vragen hebben dan
kunt u contact opnemen met
Nina Knol van EU-Advice B.V.
via nina.knol@eu-advice.eu, of
telefoonnummer 06 508 315 14.
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