Benut uw organisatie de kansen die Europa biedt?
Nulmeting Europa wise/proof geeft inzicht.
Europa biedt mogelijkheden die door veel overheidsinstellingen
worden benut, maar tegelijkertijd ook door velen worden gevreesd:
financiële middelen (subsidies), contacten (internationale netwerken) en wet- en regelgeving zijn hier voorbeelden van. Er zijn
overheidsinstellingen die moeiteloos die kansen oppakken waarmee
ze initiatieven ontwikkelen en resultaten boeken, waar anderen nog
niet over durven te dromen. Aan de andere kant herkent u
ongetwijfeld ook de overheidsinstantie die defensief de Europese
kansen mijdt en tracht te voldoen aan ‘die complexe Europese
wetgeving’. Waar staat uw organisatie? De nulmeting Europa-proof
en Europa-wise brengt in kaart of en in hoeverre u de Europese
mogelijkheden kent en benut op financieel gebied (subsidies),
Europese netwerken en Europese wet- en regelgeving. Ook maakt
de nulmeting inzichtelijk in hoeverre Europa integraal onderdeel
uitmaakt van uw organisatie.

Uitvoering van de nulmeting
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Onze aanpak is erop gericht dat wij u snel resultaten kunnen laten
zien. Er hoeft niet eerst een half jaar gestudeerd te worden,
alvorens maatregelen te treffen. De nulmeting bestaat uit een
aantal concrete stappen; wij starten met een documentenanalyse,
zetten vragenlijsten uit en vervolgens houden wij een aantal
interviews binnen uw organisatie. Op basis van de verkregen
informatie bepalen wij uw score op de volgende gebieden: visie op
eigen Europees beleid, Europese subsidies, Europese samenwerking
en netwerken en Europese wet- en regelgeving (zie figuur 1).
Uiteraard voorzien wij u ook van advies voor het vervolg. De
doorlooptijd van een nulmeting bedraagt ongeveer drie maanden.

De initiatiefnemers
ERAC, Universiteit Utrecht en Subpoort hebben in 2008 het initiatief
genomen tot Europa wise/proof als antwoord op de vraag die bij
veel overheidsinstellingen leeft: ‘Wat kan en moet ik met Europa?’
Op basis van een grondige pilot bij een aantal gemeenten is Europa
wise/proof ontwikkeld en uitgevoerd voor meerdere instellingen.
ERAC verbindt al meer dan 15 jaar (overheids)beleid met (externe)
financiering. In Nederland heeft ERAC een unieke positie verworven
in
de
opzet,
uitvoering
en
evaluatie
van
Europese
stimuleringsprogramma’s. Subpoort is sinds een aantal jaren actief
op het gebied van Europese subsidieprogramma’s en Europaprooftrajecten. Prof. dr. Bart Hessel is verbonden aan de Universiteit van
Utrecht als Universitair hoofddocent Economisch Publiekrecht en
Bijzonder Hoogleraar Europees recht en decentrale overheden.

Figuur 1

Webdiagram Score van gemeente X op 4 Europese
terreinen.

Prijs
ERAC, Universiteit Utrecht en Subpoort hanteren voor het uitvoeren
van de nulmeting richtbedragen die afhankelijk zijn van de omvang
van de gemeente (inwoneraantal en organisatieomvang). Naarmate
de gemeente groter is, zal immers meer werk verzet moeten worden
voor de nulmeting.
Hieronder staan enkele richtbedragen weergegeven.
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minder dan 25.000 inwoners :
25.000 tot 50.000 inwoners :
50.000 tot 100.000 inwoners :
meer dan 100.000 inwoners :

€
€
€
€

Voor meer informatie over dit initiatief kunt u contact opnemen met:
ERAC B.V.
Postbus 296
5280 AG BOXTEL
Kastanjelaan 3
5283 WE BOXTEL
T. 0411 – 685 811
F. 0411 – 683 167
info@erac.nl
www.erac.nl
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