REGLEMENT INZAKE ALGEMENE REGELS VOOR HET PROVINCIAAL BELEID,
DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE DEPUTATIE EN
PROVINCIALE COFINANCIERING VOOR EUROPESE PROJECTEN.

HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED
Artikel 1
Dit reglement heeft betrekking op het engagement binnen de perken van het budget en
bevoegdheden van de provincie in volgende Europese programma’s die worden opgesteld en
gefinancierd door de Europese Unie in het kader van het Europees Cohesiebeleid
(programmaperiode 2014-2020):

Doelstelling “Groei en Banen”
-

EFRO Vlaanderen 2014-2020

Doelstelling “Europese Territoriale Samenwerking”
-

Interreg
Interreg
Interreg
Interreg
Interreg
Interreg

VA Vlaanderen-Nederland;
VA Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;
VA 2 Zeeën;
VB Noordzee;
VB Noordwest Europa;
Europe.

en in het kader van het Europees plattelandsontwikkelingsprogramma (PDPO-Leader).
Dit reglement is eveneens van toepassing voor de projecten die worden goedgekeurd binnen
andere programma’s die worden opgesteld en gefinancierd door de Europese Unie indien het
project wordt uitgevoerd, hetzij door het provinciebestuur of één van haar verzelfstandigde
agentschappen (IVA’s of EVA’s), hetzij door een derde die op het grondgebied van WestVlaanderen haar werking heeft en van belang is voor de realisatie van de beleidsdoelstellingen
van het provinciebestuur, zoals geformuleerd in het meerjarenplan.

HOOFDSTUK 2:
ALGEMENE REGELS VOOR HET BELEID WAT BETREFT OMVANG EN INZET VAN MIDDELEN
EN DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN INZAKE EUROPESE PROJECTEN AAN DE DEPUTATIE

AFDELING 1: OMVANG EN INZET VAN BIJKOMENDE MIDDELEN VOOR DE COFINANCIERING VAN
EUROPESE PROJECTEN

Artikel 2
De Europese Commissie verwacht dat er naast de Europese middelen ook bijkomende
nationale financiële middelen gemobiliseerd worden voor de realisatie van Europese projecten.
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Om een bijdrage te leveren voor de in de Europese programma’s 2014-2020 ingeschreven
nationale cofinanciering wordt minstens een bedrag van ong. 23.000.000 euro aan middelen
gespreid over verschillende jaren, op het budget ingeschreven bovenop de budgetten voor de
reguliere werking van de provincie.

Artikel 3
Met het oog op het beleid inzake Europese projecten worden volgende bevoegdheden
gedelegeerd aan de deputatie:
-

de bevoegdheid om voor de programma’s waarin dat voorzien is, rekening houdend met
de goedgekeurde provinciale beleidsplannen, t.a.v. het beslissingsorgaan dat in de
programma’s aangeduid is om de projecten te beoordelen, provinciaal advies uit te
brengen inzake ter goedkeuring ingediende Europese projecten;

-

de bevoegdheid om het partnerschap van de provincie in meerjarige Europese projecten
goed te keuren en hiervoor engagementen aan te gaan ten opzichte van en
overeenkomsten af te sluiten met de voor het beheer van de programma’s aangeduide
organisaties, de projectpartners en eventuele cofinancierders;

-

de bevoegdheid om binnen de marges van het financieel evenwicht van het
meerjarenplan cofinanciering toe te kennen aan Europese projecten met een looptijd van
meerdere jaren.

HOOFDSTUK 3:
ALGEMENE REGELS VOOR HET BELEID MET BETREKKING TOT DE INZET VAN DE
BIJKOMENDE COFINANCIERINGSMIDDELEN VOOR EIGEN PROJECTEN EN VOOR
PROJECTEN VAN DERDEN

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 4
De deputatie kan de cofinancieringsmiddelen –overeenkomstig de bepalingen van dit
reglement - inzetten voor cofinanciering van Europese projecten of deelprojecten.
De cofinanciering wordt toegekend voor de volledige looptijd van het project en onder
voorbehoud van goedkeuring van de Europese steun.

Artikel 5
Er wordt onderscheid gemaakt naargelang de categorie van de aanvrager:
-

Gemeenschappelijke programmasecretariaten (in functie van Technische Bijstand) en
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PDPO-programma;
-

Eigen projecten: projecten of projectonderdelen die door de provincie zelf of door
toedoen van haar verzelfstandigde agentschappen gerealiseerd worden;

-

Projecten van derden.

AFDELING 1: REGELS VOOR COFINANCIERING VAN PROGRAMMASECRETARIATEN EN HET
PDPO-PROGRAMMA
De bijdragen aan de gemeenschappelijke programmasecretariaten en voor het PDPOprogramma worden geregeld via samenwerkingsovereenkomsten tussen de
programmapartners en op het budget ingeschreven op specifieke acties.
De selectiecriteria voor de projecten die goedgekeurd worden in het kader van het Europees
Plattelandsontwikkelingsprogramma worden gemeenschappelijk bepaald door de partners,
omdat ze onlosmakelijk verbonden zijn aan de goedkeuring van projecten als geheel.

AFDELING 2: REGELS VOOR COFINANCIERING VAN EIGEN PROJECTEN VAN DE PROVINCIE
EN VAN HAAR VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN
Artikel 6
De deputatie kan, binnen de perken van dit reglement en rekening houdend met de
goedgekeurde provinciale beleidsplannen, een deel van de in artikel 3 vermelde
cofinancieringsmiddelen aan eigen Europese projecten of projectonderdelen toewijzen.
De deputatie neemt haar beslissing onder voorbehoud van goedkeuring van het project, op
basis van advies van de dienst Externe Relaties en Europese Programma’s over een dossier
dat minstens volgende informatie bevat:
-

-

een beschrijving van het project en/of projectonderdeel waarvoor de cofinanciering
aangevraagd wordt (als het projectdeel waarvoor de cofinanciering aangevraagd
wordt in een algemene projectbeschrijving niet duidelijk van de andere acties kan
onderscheiden worden, is een bondige beschrijving van het te cofinancieren
projectdeel verplicht);
een duidelijk budget en financieringsschema van het projectdeel waarvoor de
cofinanciering gevraagd wordt;
een nota betreffende de andere financieringsbronnen, naast de Europese en de in dit
reglement vermelde cofinancieringsmiddelen, die voor het project of projectonderdeel
waarvoor de cofinanciering gevraagd wordt, ingezet of aangevraagd zullen worden
(indien van toepassing).

Artikel 7
De definitieve toewijzing volgt op basis van een dossier waarin de definitieve versies, zoals
goedgekeurd door de beslissingsorganen van de Europese programma’s, van de in artikel 7
vermelde stukken, evenals de volledig goedgekeurde projectaanvraag, worden voorgelegd.
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AFDELING 3: REGELS VOOR COFINANCIERING VAN PROJECTEN VAN DERDEN
Artikel 8
Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet de aanvrager aan de volgende
voorwaarden voldoen:
-

Rechtspersoonlijkheid bezitten;

-

Projectpromotor- of partner zijn van een project of projectvoorstel in het kader van een
Europees programma;

-

Voldoen aan de voorwaarden bepaald door het betreffende Europese programma
waarbinnen het project werd ingediend;

-

Een postadres op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen hebben of een
aanvraag voor een project indienen met een duidelijke actie in en meerwaarde voor de
provincie West-Vlaanderen;

-

Voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit eerdere toekenningen van subsidies
van provincie West-Vlaanderen.

Artikel 9
Om in aanmerking te komen voor een cofinanciering moet het project aan volgende
inhoudelijke voorwaarden voldoen:
1. kaderen binnen een Europees programma;
2. de deelname van één of meerdere West-Vlaamse projectpartners opnemen en/of een
duidelijke actie uitbouwen in en meerwaarde zijn voor de provincie West-Vlaanderen
3. goedgekeurd zijn (of worden) door het bevoegde besluitvormingsorgaan van het
betreffende Europese programma;
4. kaderen binnen het door Provincie West-Vlaanderen gevoerde beleid waarbij
subsidieaanvragen worden getoetst aan de hand van volgende voorkeurscriteria:
o directe bijdragen aan eigen provinciale doelstellingen, indirecte bijdrage aan
eigen provinciale doelstellingen (o.a. economische spin off in de regio, het
vergroten van kennis in de vorm van best practices, kennisontwikkeling door
samenwerking met een buitenlandse partner, intensiveren en verbreden van
netwerken, blikverruiming);
o een hefboomwerking hebben;
o een meerwaarde betekenen in vergelijking met bestaande voorzieningen en
activiteiten;
o een samenwerking tussen verschillende partners (provincies, gemeenten,
verenigingen, grensoverschrijdend, .) tot stand brengen;
o een project zijn waarbij de provincie zich extern kan profileren;
o geïntegreerde projecten genieten de voorkeur;
o bij het (ver)bouwen van infrastructuur die toegankelijk is voor het publiek
wordt, waar van toepassing, het investeringsproject getoetst aan de mate van
toegankelijkheid voor personen met een beperking en aan de mate waarin
gestreefd werd naar een goede ruimtelijke kwaliteit.

Gewijzigd WIJZIGING_cofinancieringsreglement_20161222_20161117

4

5. nog niet voltooid zijn op het moment waarop de aanvraag in het kader van dit
reglement wordt ingediend;
6. nog geen voorwerp zijn of worden van subsidiëring in het kader van een ander lopend
subsidiereglement van de provincie West-Vlaanderen;
7. duidelijke scope hebben (omschrijving van te verwachten output, timing en
resources).

Artikel 10
-

De aanvraag tot het verkrijgen van een subsidie kan doorlopend en moet digitaal
gebeuren via het daarvoor voorziene aanvraagformulier.

-

Meteen na het indienen wordt de ontvangst van de aanvraag bevestigd en worden het
verdere verloop en eventuele bijkomende instructies meegedeeld aan de aanvrager.
De aanvraag moet ingediend worden op volgend adres:

Provincie West-Vlaanderen.
Dienst Externe Relaties en Europese Programma’s
Koning Leopold III-laan 41
8200 Brugge
Tel. +32 50 40 34 72
E europa@west-vlaanderen.be

Artikel 11
Voor iedere aanvraag moet 1 exemplaar van de volgende documenten ingediend worden:
-

Een volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend aanvraagformulier voor dit reglement
(zie bijlage).

-

Een kopie van de volledige aanvraag binnen een Europees programma (inclusief
aanvraagformulier en het kosten- en financieringsplan met een beschrijving van de
projectpromotor en –partner(s)).

-

Een gedetailleerd overzicht van de totale subsidiabele projectkosten die in of voor
provincie West-Vlaanderen worden gemaakt.

-

Indien het project reeds werd goedgekeurd door het bevoegde Europese
besluitvormingsorgaan: een kopie van de goedkeuringsbrief of van het
goedkeuringsbesluit van dat besluitvormingsorgaan.

Het aanvraagformulier is beschikbaar op de website www.west-vlaanderen.be/europa
Bij de elektronische aanvraag geldt het mailbericht als ondertekening.
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AFDELING 4: TOETSING VAN DE SUBSIDIEAANVRAAG
Artikel 12
De aanvraag wordt onderzocht op volledigheid.
De aanvrager die een onvolledige aanvraag indient, krijgt de vraag om de ontbrekende documenten
alsnog in te dienen binnen de meegedeelde termijn. Een aanvraag die niet vervolledigd wordt binnen
deze termijn komt niet meer in aanmerking voor een subsidie in kader van dit reglement.
De aanvrager zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

Artikel 13
De aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden vermeld in het reglement.

Indien de provincie West-Vlaanderen dit nodig acht voor de beoordeling van het project, kan zij:
-

De aanvraag voor advies voorleggen aan één of meer eigen of aanverwante
diensten/instellingen

-

Een bijkomende bespreking van het voorgesteld project met de aanvrager voeren

Artikel 14 (…)1

Artikel 15
De subsidie wordt toegekend onder de volgende opschortende voorwaarde: de aanvrager moet
goedkeuring van hetzelfde project(onderdeel)-ingediend in het kader van het betreffende Europese
programma - door het bevoegde Europese besluitvormingsorgaan verkrijgen.
In het geval van een slechts gedeeltelijke goedkeuring door, of latere wijzigingsbeslissing van, dit
besluitvormingsorgaan wordt ook het subsidiebedrag, dat in het kader van dit reglement door de
provincie West-Vlaanderen werd toegekend, evenredig aangepast.

AFDELING 5 BEREKENING VAN HET SUBSIDIEBEDRAG
Artikel 16

1

Geschrapt bij PR 22.12/2016, inwerkingtreding 1.01.2017
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-

Eigen projecten en projecten van verzelfstandigde agentschappen: onbeperkt met een
maximum van 500.000 euro;
Projecten derden: Max 10%, met een maximum van 100.000 euro

Artikel 17
De cofinancieringsaanvragen worden behandeld volgens volgende procedure:
Beoordeling
- De deputatie baseert zich voor de beoordeling van de cofinanciering op een advies van
de dienst Externe Relaties en Europese Programma’s waarbij wordt nagegaan in
hoeverre de projecten aan een aantal vooropgestelde criteria (zoals omschreven in
artikel 9) voldoen;
- op basis van deze beoordeling wordt de grootorde van de maximaal toe te kennen
cofinanciering bepaald;
- het toegekende bedrag wordt in principe uitgedrukt als een percentage van de
subsidiabele uitgaven waarvoor de cofinanciering wordt goedgekeurd;
- de modaliteiten worden geregeld via toelagebesluiten;
- de aanvrager bezorgt de provincie, binnen het jaar na de principiële toekenning van de
cofinanciering, een kopie van de brief waarin de toekenning van de Europese steun
wordt meegedeeld evenals de eventuele wijzigingen die het projectdeel waarvoor de
cofinanciering gevraagd werd, heeft ondergaan. Zo niet kan de deputatie beslissen de
toekenning in te trekken;
- na de definitieve toekenning van de cofinanciering bezorgt de aanvrager binnen de
maand na goedkeuring, elke wijziging die zijn projectdeel of organisatie (als deze
gevolgen heeft voor het project) heeft ondergaan. Wijzigingen die een verhoging
inhouden van het door de provincie toegekende percentage of bedrag van de subsidie
dienen in principe op voorhand aangevraagd te worden.
Artikel 18
In bepaalde gevallen en mits duidelijke motivatie kan de deputatie bij het toekennen van de
cofinanciering afwijken van de bepalingen vermeld in de artikelen 16 en 17, als:

1. het project aansluit bij of een uitvoering is van provinciale beleidsplannen, positief werd
beoordeeld, maar onvoldoende bijkomende nationale cofinanciering kan vinden bij andere
instanties;
2. ze oordeelt dat bepaalde projectuitgaven die niet aanvaard werden voor het toekennen van
de Europese steun, wel in aanmerking kunnen komen voor het berekenen van de provinciale
cofinanciering.

AFDELING 6: UITBETALING, CONTROLE EN SANCTIES COFINANCIERING
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Artikel 19
Een voorschot van 70% wordt uitbetaald na goedkeuring van de projectaanvraag door het bevoegde
Europese besluitvormingsorgaan, onder voorbehoud van voldoende beschikbare middelen op het
provinciale budget.

Artikel 20
Zo spoedig mogelijk na de projectbeëindiging en na de aanvaarding van de betreffende declaratie(s)
in het kader van het Europese programma moet de aanvrager een aanvraag tot betaling van het
saldo samen met de volgende documenten indienen:
1. Een kopie van de goedkeuringsbrief of –brieven van de Europese betalings- en /of
certificeringsautoriteit waaruit de goedkeuring van de betreffende declaratie(s)
blijkt.
2. Het verslagformulier betreffende de toepassing van het reglement inzake provinciale
herkenbaarheid bij elke vorm van subsidie toegevoegd te worden + eindrapportage
West-Vlaamse relevantie
Toevoeging 2e lid aan artikel 20 2e lid
Er wordt een eindafrekening gemaakt van de finale provinciale cofinanciering. De finale provinciale
cofinanciering wordt bepaald door het vastgestelde percentage toe te passen op de projectuitgaven
van de begunstigde die door het Europese programma werden aanvaard. Dit bedrag kan nooit hoger
zijn dan het in absolute cijfers toegekende bedrag.
Het saldo van de provinciale cofinanciering wordt vervolgens uitbetaald of teruggevorderd.

VERPLICHTINGEN NA DE TOEKENNING VAN EEN SUBSIDIE
Artikel 21
Indien in het kader van dit reglement aan de aanvrager een subsidie wordt toegekend verbindt deze
zich er toe:

1. De goedkeuring van hetzelfde project –ingediend in het kader van het betreffende
Europese programma- door het bevoegde Europese besluitvormingsorgaan te
verkrijgen, tenzij deze goedkeuring reeds voorafgaand aan de indiening van de
subsidieaanvraag in het kader van dit reglement gebeurde.
2. De subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor ze werd toegekend
3. Het is verplicht de provincie op te nemen in de stuurgroep van het project en op te
nemen op de mailinglist van acties die in het kader van het project worden
georganiseerd.
4. In de externe communicatie m.b.t. het project de herkenbaarheid van de provincie
West-Vlaanderen als ondersteunende overheid te waarborgen op de wijze bepaald
door de deputatie op het moment van de subsidietoekenning.
5. Elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie West-Vlaanderen
toestemming te verlenen om ter plaatste de aanwending van de toegekende subsidie
te controleren.
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CONTROLE EN SANCTIES
Artikel 22
De provincie heeft het recht de subsidie geheel of gedeeltelijk in te trekken, terug te vorderen of de
subsidieaanvrager uit te sluiten voor verdere subsidiëring gedurende een bepaalde periode als:
1. Eén of meer bepalingen van dit reglement niet werden nageleefd.
2. Onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale administratie werden meegedeeld.
3. De voorgeschreven termijnen voor het indienen van de schuldvorderingen en
bewijsstukken niet werden gerespecteerd.
4. Na controle van andere overheden een deel van de aan dit project toegekende
Europese steun ingetrokken of teruggevorderd werd.

HOOFDSTUK 4: ANDERE BEPALINGEN

Artikel 23
Het besluit van de provincieraad van West-Vlaanderen van 20 mei 2000 betreffende subsidiëring en
het toestaan van reservevorming is niet van toepassing op de in dit besluit geregelde cofinanciering
van Europese projecten.

Artikel 24
Het reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van subsidie van 2 mei 2005
is van toepassing op de cofinanciering in het kader van Europese projecten.

Artikel 25
Dit cofinancieringsreglement treedt in werking vanaf 1 januari 2015 en loopt af als aan alle
verplichtingen die hierop gebaseerd zijn, voldaan is.

Artikel 26
De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van dit reglement en spreekt zich
uit over alle aangelegenheden die niet zijn voorzien en over alle betwistingen betreffende dit
reglement of de toepassing van bepaalde specifieke regels die van toepassing zijn op Europese
programma’s.
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