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EU nieuws
LIFE-oproep 2019 naar verwachting vanaf 4 april open voor aanvragen
De Europese Commissie heeft een indicatieve planning bekend gemaakt voor de oproep 2019 voor
het Communautair programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE).
De oproep zal naar verwachting op 4 april 2019 worden geopend. Voor de verschillende soorten
projecten en stappen gelden de volgende indicatieve deadlines voor het indienen van aanvragen:

•

‘Traditionele' projecten LIFE Milieu
o
17 juni 2019: conceptbeschrijvingen voor projecten binnen de prioriteit 'Milieu en efficiënt
hulpbronnengebruik';
o
19 juni 2019: conceptbeschrijvingen voor projecten binnen de prioriteiten 'Natuur en
biodiversiteit' en 'Milieubeleid en -bestuur en informatie';
o
11 februari 2020: volledige aanvragen.

•

'Traditionele' projecten LIFE Klimaatactie: september 2019 (volledige aanvragen)

CEF-oproep voor projecten trans-Europese energie-infrastructuur
Vanuit de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (Connecting Europe Facility - CEF) is een
nieuwe oproep geopend voor projecten op het gebied van de trans-Europese energie-infrastructuur.
De oproep met identificatiecode CEF-Energie-2019 staat open voor projecten in overeenstemming met
de prioriteiten en doelstellingen die zijn vastgelegd in het meerjarig werkprogramma op het gebied van
trans-Europese energie-infrastructuur.
De subsidie bedraagt normaliter maximaal 50% van de in aanmerking komende kosten voor studies
en/of werken. Het subsidiepercentage kan echter worden verhoogd tot maximaal 75% voor acties die
zorgen voor een hoge mate van regionale of uniale voorzieningszekerheid, die de solidariteit in de Unie
versterken of die bijzonder innoverende oplossingen omvatten.
Het indicatieve bedrag dat beschikbaar is voor de te ondersteunen projecten bedraagt € 750 miljoen.
Aanvragen kunnen tot en met 13 juni 2019 worden ingediend bij het Uitvoerend Agentschap voor
Innovatie en Netwerken (INEA).
Voor meer informatie: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2019cef-energy-call-proposals
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Rijksnieuws
Nieuwe SBIR-oproep Milieuvriendelijke sportvelden geopend
Vanuit het Small Business Innovation Research Programma (SBIR) is een oproep geopend voor
ondernemers om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen voor de ontwikkeling van
milieuvriendelijke sportvelden.
De oproep heeft betrekking op de volgende twee thema's:
1.
Hoogwaardig recyclebare kunstgras sportvelden;
2.
Bescherming tegen onkruiden en andere problemen op sportvelden.
Het totaalbudget voor beide thema's is € 2,8 miljoen, als volgt verdeeld:

•

Thema 1: € 1,75 miljoen, waarvan € 250.000 voor fase 1 (haalbaarheidsonderzoek) en € 1,5
miljoen voor fase 2 (ontwikkeling);

•

Thema 2: € 1,05 miljoen, waarvan € 250.000 voor fase 1 en € 800.000 voor fase 2.

Offertes voor fase 1 (haalbaarheidsonderzoek) kunnen tot en met 20 mei 2019 (09.00 uur) worden
ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Na fase 1 gaan alle haalbare ideeën
opnieuw de competitie met elkaar aan in fase 2.
Op 18 april 2019 houdt RVO een informatiebijeenkomst over de oproep. Geïnteresseerden kunnen zich
hiervoor aanmelden via sbir@rvo.nl.
Voor meer informatie:
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sbir/sbir-oproep-milieuvriendelijke-sportvelden

Verruiming Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid
Er is een wijziging van de Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid BRZO-sector gepubliceerd.
De wijziging heeft tot doel de effectiviteit van de regeling te vergroten door deze niet meer expliciet te
koppelen aan BRZO-ondernemingen, maar toegankelijk te maken voor alle ondernemingen die met
gevaarlijke stoffen of risicovolle processen werken. Mede hierom is de naam van de regeling
aangepast en staat deze nu bekend als de Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid Industriële
Activiteiten.
De doelgroep van de regeling wordt verder vergroot door het mogelijk te maken dat
omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s deelnemen aan een samenwerkingsverband én door een
brancheorganisatie als zelfstandige subsidieaanvrager toe te staan. Daarnaast is een nieuw project
toegevoegd, waarbinnen subsidie kan worden verstrekt aan een kleine of middelgrote onderneming.
Tot slot is met de wijziging beoogd aan te sluiten bij het ‘Programma Duurzame Veiligheid 2030’, waarin
overheid, bedrijfsleven en wetenschap programmatisch samenwerken om de veiligheid in de
(petro)chemische sector te verbeteren. Om die reden worden drie nieuwe thema’s toegevoegd
waarop de subsidieverlening betrekking kan hebben.

Verruiming doelgroep
Om de toegankelijkheid van de regeling te vergroten zijn de regels voor de samenstelling van een
samenwerkingsverband gewijzigd. De eis dat minimaal een BRZO-onderneming moet deelnemen aan
een samenwerkingsverband vervalt. Daarnaast worden brancheorganisaties in staat gesteld
aanvragen in te dienen zonder dat zij deel uitmaken van een samenwerkingsverband.
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Daarnaast mogen nu ook omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s subsidie ontvangen als deelnemer
aan een samenwerkingsverband. De gedachte is dat deze samenwerking kan leiden tot nieuwe
projectvoorstellen die bijdragen aan het doel van de regeling. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan systemen voor informatie-uitwisseling tussen ondernemingen en overheden.
Tot slot wordt de regeling ook opengesteld voor individuele kmo-ondernemingen. Dit om mede invulling
te geven aan het beleid met betrekking tot ondernemingen die met relatief kleine hoeveelheden
gevaarlijke stoffen of risicovolle processen werken, de zogenaamde net niet-BRZO bedrijven.

Nieuw project
Om kmo’s te stimuleren een extern advies te vragen over de versterking van de interne
veiligheidscultuur of de interne borging van de veiligheid, is aan de regeling een nieuw project
toegevoegd dat betrekking heeft op het verkrijgen van dat externe advies. Het moet gaan om een
advies dat is onderbouwd en uitgebracht door externe consultants specifiek voor kmo’s.

Nieuwe thema’s
Er zijn drie extra thema’s toegevoegd aan de regeling waarop de projecten a, b of c betrekking
kunnen hebben. Het gaat om de volgende thema’s:

•

Duurzaam asset management
Dit thema heeft betrekking op inspectie, onderhoud en vervanging van (petro-)chemische
productie- en opslaginstallaties met als doel het effect van veroudering op de veiligheid te
beheersen;

•

Transparante sector
Onder dit thema wordt een sector verstaan die bestaat uit ondernemingen die kennis
uitwisselen over best practices en (bijna-)incidenten om daarvan te leren en die naar hun
omgeving, burgers en overheden transparant zijn over hun prestaties op het gebied van
veiligheid;

•

Hoogwaardige kennis
Dit thema omvat zowel onderwijs als de ontwikkeling en borging van kennis. Het gaat daarbij
om de ontwikkeling en invoering van veiligheidscurricula voor opleidingen op elk niveau voor
de omgang met gevaarlijke stoffen en risicovolle processen en om de ontwikkeling en
toepassing van kennis die leidt tot het gebruik van minder gevaarlijke of ongevaarlijke stoffen
en van minder risicovolle of niet-risicovolle processen.

Over de regeling
Het doel van de Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid Industriële Activiteiten is het
ondersteunen van initiatieven die voldoende bijdragen aan blijvende versterking van de
omgevingsveiligheid in Nederland ten aanzien van industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen of
risicovolle processen.

Al ruim € 34 miljoen aangevraagd voor de RVV Verduurzaming
Voor de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming, oftewel de RVV Verduurzaming
(RVVV), zijn tot 1 maart 2019 in totaal 203 meldingen gedaan door woningcorporaties.
Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in een overzicht met de stand van zaken
bij de regeling tot 1 maart 2019.
Met de 203 meldingen – die betrekking hebben op 9.214 woningen – wordt in totaal € 34.146.000 aan
heffingsvermindering aangevraagd. Voor 2019 is een budget van € 78 miljoen beschikbaar.
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Over de regeling
Het doel van de RVV Verduurzaming is het stimuleren van het verduurzamen van sociale huurwoningen,
bijvoorbeeld door woningen aardgasvrij te maken of door de energieprestaties van woningen met
minimaal drie stappen te verbeteren.
In aanmerking komen corporaties of verhuurders die verhuurderheffing betalen en die in het bezit zijn
van meer dan 50 huurwoningen met een huur onder de liberalisatiegrens (sociale huurwoningen).
Te verduurzamen woningen moeten energetisch worden verbeterd met ten minste drie stappen in de
Energie-Index en mogen een Energie-Index krijgen van ten hoogste 1,40 (energieprestatie-indicator B of
hoger). Bovendien moet er een minimale investering per woning worden gedaan, die afhankelijk van
het aantal Energie-Index-stappen (EI-stappen) varieert van € 7.500 tot € 25.000.
De bijdrage oftewel de heffingsvermindering per woning is afhankelijk van het aantal Energie-Indexstappen en varieert van € 3.000 tot € 10.000 per woning.
Voorgenomen investeringen kunnen sinds 1 februari 2019 worden gemeld bij RVO.
Voor meer informatie:
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/regeling-vermindering-verhuurderheffing/regelingvermindering-verhuurderheffing-verduurzaming

MKB!dee flink op de schop en nu open voor alle mkb-ondernemers
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de regeling Beleidsexperiment Menselijk
Kapitaal (BMK) flink gewijzigd met het oog op een nieuwe openstelling van de regeling.
De regeling – die ook bekendstaat als de regeling MKB!dee – is gericht op het ondersteunen van
projecten die oplossingen bieden voor knelpunten die mkb-ondernemers belemmeren om te investeren
in scholing en ontwikkeling van huidig of toekomstig werkenden.
In 2018 was de regeling gericht op het stimuleren van het technisch mkb, maar aangezien veel meer
mkb-ondernemers blijken te kampen met dezelfde soort belemmeringen heeft EZK nu besloten de
regeling te verbreden, zodat ook andere mkb-ondernemers ideeën kunnen indienen. Wel blijft er
binnen de regeling aparte aandacht voor de problemen waar technische mkb-ondernemers mee
kampen.
Tegelijk met de verbreding van de doelgroep, zijn ook de categorieën waarbinnen een project moet
vallen volledig gewijzigd. Voortaan kan subsidie worden aangevraagd voor projecten die betrekking
hebben op één van de volgende soorten investeringen:

•
•
•

Investeringen door mkb-ondernemers die leiden tot meer personeel in technische sectoren;
Investeringen door mkb-ondernemers in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering;
Investeringen door mkb-ondernemers in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en
energietransitie.

De subsidie kan worden aangevraagd door mkb-ondernemers of deelnemers in een
samenwerkingsverband bestaande uit ondernemers, kennisinstellingen, brancheorganisaties of andere
organisaties, waarbij ten minste 65% van het totaal aan deelnemers aan het samenwerkingsverband
mkb-ondernemer is.
De subsidie voor een mkb-ondernemer of een deelnemer in een samenwerkingsverband bedraagt
100% van de subsidiabele kosten en maximaal € 124.999. De totale subsidie voor alle deelnemers in een
samenwerkingsverband bedraagt ten hoogste € 200.000.
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Aanvragen kunnen van 15 april tot en met 27 augustus 2019 worden ingediend bij de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO). Aanvragen worden gerangschikt. In totaal is voor 2019 een budget
van € 7,5 miljoen te verdelen.

Begin mei nieuwe subsidieregeling voor grote Rijksmonumenten
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is momenteel bezig met het vormgeven
van een nieuwe subsidieregeling voor grote Rijksmonumenten. Dit meldt de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed.
De regeling is bedoeld om grote Rijksmonumenten te restaureren, te verduurzamen en toegankelijker te
maken. In totaal wordt € 60 miljoen beschikbaar gesteld.
Belangrijk uitgangspunt is dat de nieuwe regeling niet concurreert met reeds bestaande regelingen.
Daarom is gekozen voor grote restauraties waarvan de subsidiabele kosten minimaal € 2,5 miljoen
bedragen (op basis van de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten). Hiermee wordt gestimuleerd
dat er naast restauratie ook geïnvesteerd wordt in duurzaamheid en toegankelijkheid. Bij meervoudige
opdrachten, zoals een combinatie van gebouwd en groen erfgoed en interieurs, kunnen aanvragers
een hoger subsidiepercentage krijgen.
De regeling wordt uiterlijk begin mei gepubliceerd. Aanvragen kunnen naar verwachting tot en met 15
september 2019 worden ingediend.
Voor meer informatie:

€ 30 miljoen voor het stimuleren van lokale sportakkoorden
De komende drie jaar wordt er door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) € 30
miljoen geïnvesteerd om het Nationale Sportakkoord om te zetten in lokale sportakkoorden.
Lokale sportakkoorden moeten stimuleren dat binnen gemeenten iedere Nederlander met plezier een
leven lang kan sporten en bewegen.

Sportformateur
Iedere gemeente kan € 15.000 aanvragen om een sportformateur aan te stellen. De sportformateur
brengt lokale partijen bij elkaar aan tafel om tot een lokaal sportakkoord te komen.
Voor gemeenten die een sportakkoord hebben, stelt VWS geld beschikbaar voor de uitvoering van de
lokale akkoorden. Als voorbeelden hiervan kunnen genoemd worden: de samenwerking tussen
basisscholen, gemeenten en sportaanbieders om motorische testen af te nemen bij kinderen, en de
samenwerking tussen buurtsportcoaches en gemeentelijke sporthallen om buurtbewoners meer te laten
sporten.

Planning
Het enthousiasme onder gemeenten om met een lokaal sportakkoord aan de slag te gaan blijkt groot,
aldus VWS. De verwachting is dat eind 2019 in veel gemeenten een lokaal sportakkoord is gesloten.
Dan kunnen de sportverenigingen samen met bijvoorbeeld de fysiotherapeut en de basisschool aan de
slag om hun ambities op het gebied van sporten en bewegen te gaan realiseren.
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Gemeenten kunnen desgewenst ook de verbinding leggen met de lokale uitvoering van het nationale
preventieakkoord onder andere door aandacht te geven aan het bevorderen van een gezonde
leefstijl.
Voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/03/07/bruins-%E2%82%AC30miljoen-voor-stimuleren-lokale-sportakkoorden

Openstelling voor RAAK Stimuleringsprijs 2019 van start
Musea kunnen tot en met 17 juni 2019 meedingen naar de RAAK Stimuleringsprijs 2019 (RAAKPRIJS), die
tot doel heeft musea te stimuleren de collectie of een deel daarvan toegankelijk te maken voor
mensen met een visuele beperking.
Deze prijs is een samenwerking tussen het Oogfonds, Dedicon en het Van Abbemuseum. In aanmerking
voor de prijs komen Nederlandse musea die nog geen specifiek programma hebben voor mensen met
een visuele beperking.
De prijs is beschikbaar voor het toegankelijk maken van de collectie voor mensen met een visuele
beperking. Alleen nieuwe plannen van een museum komen voor de prijs in aanmerking. Het gaat niet
om het toegankelijk maken van het gebouw.
De RAAK Stimuleringsprijs bestaat uit een hoofdprijs van € 30.000, een tweede prijs van € 17.500 en een
derde prijs van € 10.000, vrij te besteden aan het toegankelijk maken van de collectie voor blinde en
slechtziende bezoekers.
Voor meer informatie: https://raakstimuleringsprijs.nl/

Nieuwe regeling Immaterieel Erfgoed Fonds voor Cultuurparticipatie
Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) heeft de regeling Immaterieel Erfgoed 2019-2020
gepubliceerd.
Doel van de regeling is het stimuleren van het ontwikkelen en doorgeven van immaterieel erfgoed door
erfgoedgemeenschappen om het immaterieel erfgoed ook in de toekomst te kunnen blijven
beoefenen. Voor de regeling is een budget van € 1,5 miljoen beschikbaar.
Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door een in Nederland gevestigde stichting of vereniging
met rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk, die zich inzet voor immaterieel erfgoed en
erfgoedbeoefening.
Subsidie kan worden verstrekt voor een project dat ontwikkeld en uitgevoerd wordt door of met een
erfgoedgemeenschap en gericht is op eigentijdse vormen van beoefening van immaterieel erfgoed.
Met betrekking tot immaterieel erfgoed onderscheidt UNESCO vijf domeinen, door het Kenniscentrum
Immaterieel Erfgoed Nederland als volgt vertaald: a) spreken, zingen en vertellen; b) uitvoerende
kunsten; c) festiviteiten en rituelen; d) kennis- en gebruiken rondom natuur en universum; e) traditioneel
vakmanschap/ambachten.
De subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale voor subsidie in aanmerking komende projectkosten
en minimaal € 1.000 en maximaal € 10.000 per project.
Aanvragen kunnen van 1 april 2019 tot en met 18 december 2020 digitaal worden ingediend bij het
Fonds voor Cultuurparticipatie. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst
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Provincie Noord-Brabant Nieuws
Openstelling Brabantse regeling economie en innovatie
Concreet betreft het de wijziging en openstelling van drie paragrafen: paragraaf 1 (Versterking Smart
Industry en Logistiek in de regio West-Brabant), paragraaf 2 (Versterking Social Innovation in de regio
Midden-Brabant) en paragraaf 3 (Versterking Agrifood sector in de regio Noordoost-Brabant). Dit
bericht gaat in op paragraaf 2.

Versterking social innovation in de regio Midden-Brabant
Binnen deze paragraaf is de lijst met prioritaire deelsectoren uitgebreid. De bestaande deelsectoren
(1. Smart Industry, 2. Smart Services, 3. Leisure en 4. Logistiek), zijn aangevuld met 5. Arbeidsmarkt en 6.
Circulaire Economie en Energietransitie.
Aanvragen kunnen worden ingediend van 20 maart 2019 tot en met 31 oktober 2019. Het
subsidieplafond bedraagt € 331.000.
Voor meer informatie:
https://www.midpointbrabant.nl/subsidie-economie-en-innovatie-midden-brabant/

Nieuwe openstelling Brabantse regeling voor opruiming drugsafval
Provincie Noord-Brabant heeft de Subsidieregeling Opruiming Drugsafval Noord-Brabant aangepast en
een nieuwe openstelling bekendgemaakt.
Naast een aantal technische aanpassingen is de meest in het oog springende wijziging een verlaging
van het maximale subsidiebedrag van € 50.000 naar € 24.999.
In 2019 kunnen aanvragen worden ingediend van 2 april tot en met 12 december. Er is een budget van
€ 550.000 beschikbaar.

Over de regeling
Het doel van de Subsidieregeling Opruiming Drugsafval Noord-Brabant is het bevorderen van het
opruimen van achtergelaten drugsafval.

Nieuwe Brabantse voucherregeling voor agrarische bouwpercelen
Provincie Noord-Brabant heeft de Subsidieregeling Vouchers Agrarische Bouwpercelen Noord-Brabant
gepubliceerd.
Doel van de regeling is het revitaliseren van het landelijk gebied door het stimuleren van de
herbestemming van agrarische bouwpercelen en het aanpakken van leegstand van gebouwen op
agrarische bouwpercelen. Voor 2019 is een budget van € 500.000 beschikbaar, waarvan maximaal
€ 250.000 voor eigenaren van vrijgekomen agrarische bouwpercelen en maximaal € 250.000 voor
veehouderijen die voornemens zijn de bedrijfsactiviteiten op hun agrarisch bouwperceel te beëindigen
of om te schakelen.
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De subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het inwinnen van advies over de
herbestemming van een agrarisch bouwperceel. Het project bestaat uit twee fases:

•

Fase 1
De begeleiding van de uitwerking van een haalbaarheidsanalyse waarin de mogelijkheden en
onmogelijkheden van herbestemming van het agrarisch bouwperceel worden beschreven;

•

Fase 2
De begeleiding van de uitwerking van een plan dat als basis kan dienen voor een traject tot
herbestemming.

Aanvragen kunnen van 2 april 2019 tot en met 9 december 2019, 17.00 uur worden ingediend bij
Stimulus Programmamanagement. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de
subsidieaanvragen.
Voor meer informatie: https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2019/maart/impulsregeling-voor-legeen-vrijkomende-stallen-verlengd

Wijzigingen in Brabantse subsidieregeling verkeer en vervoer
Provincie Noord-Brabant heeft de Subsidieregeling Verkeer en Vervoer Noord-Brabant 2016 aangepast.
Met de zogeheten veertiende wijzigingsregeling worden met name wijzigingen aangebracht in
paragrafen 6 (Spoor, hoogwaardig openbaar vervoer en knooppunten) en 11 (Recreatieve fietsroutes
voor utilitair medegebruik) van de regeling.

Spoor, hoogwaardig openbaar vervoer en knooppunten
De meest ingrijpende wijzigingen hebben betrekking op paragraaf 6. De aanvraagperiode voor deze
paragraaf – bestemd voor gemeentelijke projecten met betrekking tot spoor, hoogwaardig openbaar
vervoer (HOV) en knooppunten – wordt verlengd tot en met 31 mei 2019 (was 28 februari 2019). Het
subsidieplafond voor de verlengde aanvraagperiode wordt bovendien verhoogd tot € 1,7 miljoen (was
€ 1 miljoen).
Verder is de hoogte van de subsidie (normaliter 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van
€ 1,5 miljoen) voor projecten gericht op het verbeteren van HOV verhoogd tot 62,5% van de
subsidiabele kosten tot een maximum van € 1,5 miljoen. Het hogere subsidiepercentage geldt wel
alleen als meer dan één gemeente aan de corridor voordeel geniet in de vorm van reistijd.

Recreatieve fietsroutes voor utilitair medegebruik
Bij paragraaf 11 is het subsidieplafond voor de aanvraagperiode van 2 januari 2019 tot en met 11
december 2019 verhoogd van € 500.000 tot € 1.175.000.
Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door gemeenten. Subsidie kan
worden verstrekt voor projecten gericht op het realiseren of verbeteren van recreatieve fietspaden om
deze geschikt te maken voor zogeheten utilitaire fietsers (fietsers die de fiets gebruiken om van of naar
het werk, school of een niet-recreatieve voorziening te fietsen).
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Overig Nieuws
Half miljoen voor bevordering zij-instroom in de metaalbranche
De Metaalunie, FNV, CNV, de Unie en de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de
Metaalbewerking (OOM) hebben budget beschikbaar gesteld voor projecten die zij-instroom in de
metaalbranche bevorderen.
De organisaties willen mkb-ondernemingen in de metaalbranche ondersteunen bij het aantrekken van
vakmensen. Daarom hebben zij een impulsbudget van € 500.000 beschikbaar gesteld voor projecten
die het opleiden en aannemen van zij-instromers bevorderen (het kan bijvoorbeeld gaan om
kandidaten uit de Wajong, bijstand of WW, statushouders, doorburgeraars, schoolverlaters zonder
diploma of werknemers uit andere sectoren).
Gespecialiseerde partijen – zoals gemeenten, het UWV, VluchtelingenWerk, re-integratiebureaus en
organisaties die zich bezighouden met de inburgering en toeleiding van kandidaten uit de
participatiewet – worden de komende periode uitgenodigd om een projectplan in te dienen om zijinstromers duurzaam te plaatsen bij bedrijven in het mkb-metaal.
Zowel grote als kleine projecten kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage. Binnen de projecten
moet worden gezocht naar vacatures/opleidingsplekken bij metaalbedrijven, en kandidaten en
bedrijven moeten tijdens de opleiding worden begeleid. Verder is het belangrijk dat het project een
samenwerking betreft, waarin minimaal een projectpartner mee-investeert (in geld of in uren). De
projecten moeten in 2019 van start gaan.
Partijen die een bijdrage willen aanvragen uit het impulsbudget, kunnen een projectplan mailen naar
zijinstroom@oom.nl.
Voor meer informatie:
https://www.oom.nl/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief-maart-2019/€-500-000-voor-bevordering-van-zij-instroom
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