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Provinciaal reglement cofinanciering Europese streekontwikkelingsprojecten
2014-2020
Artikel 1 - Doel
Binnen de perken van de daartoe op het budget van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde kredieten
en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement, kan de deputatie een subsidie toekennen als
cofinanciering voor Europese streekontwikkelingsprojecten in de programmaperiode 2014-2020.
Artikel 2 – Begunstigden
§ 1. De subsidie kan toegekend worden aan publiekrechtelijke of privaatrechtelijke instanties,
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of publiek-private samenwerkingsverbanden.
§ 2. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidiëring is dat de aanvrager rechtspersoonlijkheid
bezit of een vereniging van rechtspersonen is.
§ 3. De aanvrager moet niet de trekker van het project zijn, maar kan ook als partner een subsidie ter
cofinanciering van een deelproject van het overkoepelend project aanvragen.
§ 4. De aanvrager dient over de nodige knowhow, financiële draagdracht en voldoende maatschappelijk
draagvlak te beschikken voor zijn acties.
Artikel 3 - Voorwaarden
§ 1. Het moet gaan om streekontwikkelingsprojecten die ingediend zijn of zullen worden in het Interreg programma van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) of het Europees Sociaal Fonds
(ESF).
§ 2. Het project moet een duidelijke actie in en meerwaarde voor de provincie Vlaams-Brabant bevatten.
§ 3. Het project moet aansluiten bij het provinciaal economisch beleid of de prioriteiten van de streekpacten
van Leuven of Halle-Vilvoorde.
§ 4. Het project moet een meerwaarde beogen die breder gaat dan het voordeel voor de individuele
onderneming of organisatie, en zo bijdragen tot de economische streekontwikkeling van de provincie
Vlaams-Brabant.
§ 5. De aanvraag voor cofinanciering kan ingediend worden vooraleer de Europese steun is goedgekeurd.
§ 6. Bij overkoepelende projecten wordt enkel het deel dat aansluit bij de doelstellingen en voldoet aan de
voorwaarden van dit reglement, in aanmerking genomen voor subsidie.
§ 7. Als de projectaanvraag door het Europese subsidieprogramma is goedgekeurd laat de aanvrager dit
zo snel mogelijk weten door de officiële toekenningsbrief te bezorgen via de wijze beschreven in artikel 4
§3 en §4.
Artikel 4 - Aanvraagprocedure
§ 1. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:
1° een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° de projectaanvraag zoals ingediend is of zal worden bij het Europese subsidieprogramma
met de inhoudelijk beschrijving, de begroting en de financieringswijze;
3° de statuten van de aanvrager;
4° de nodige vergunningen (als die voor het project vereist zijn).
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§ 2. De subsidieaanvragen kunnen het hele jaar ingediend worden.
§ 3. Belgische aanvragers kunnen enkel online aanvragen indienen via
www.vlaamsbrabant.be/subsidies. De datum van ontvangst komt overeen met de datum van registratie
in het provinciaal systeem.
§ 4. Buitenlandse aanvragers kunnen het volledige aanvraagdossier per mail inzenden naar het emailadres vermeld op het aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst overeen met de
datum van ontvangst op de mailserver van de provincie.
§ 5. De subsidie bedraagt maximaal 25 % van de totale (deel)projectkosten, goedgekeurd in het
Europese subsidieprogramma én wordt beperkt indien de gecumuleerde subsidies meer dan 85 %
zouden bedragen. Er is een eigen bijdrage van de aanvrager(s) van minimaal 15 % vereist.
Artikel 5 - Beoordelingsprocedure
§ 1. De deputatie toetst na advies van de dienst economie elke aanvraag aan de
toepassingsvoorwaarden van het reglement.
§ 2. De deputatie beslist of het project in aanmerking komt voor subsidiëring en over het toe te kennen
subsidiebedrag.
§ 3. Het provinciebestuur kan bijkomende informatie opvragen of een plaatsbezoek afleggen. Op een
schriftelijke vraag wordt zo snel als mogelijk een antwoord gegeven.
§ 4. De definitieve beslissing wordt genomen uiterlijk binnen drie maanden na de datum van indiening.
§ 5. De toekenning gebeurt steeds onder voorbehoud van toekenning en de effectieve betaling van de
steun in het Europese subsidieprogramma.
§ 6. Indien de aanvrager binnen een termijn van zes maanden geen beslissing in verband met de
toekenning van de Europese steun aan de provincie heeft meegedeeld, kan de deputatie beslissen de
toekenning in te trekken zodat de subsidies weer vrijgesteld kunnen worden voor nieuwe projecten.
Artikel 6 - Betalingsmodaliteiten
§ 1. Een voorschot van 70% wordt vereffend na de goedkeuring van de projectaanvraag door het
betreffende Europese subsidieprogramma. Hiertoe dient de begunstigde de officiële toekenningsbrief
van het betreffende Europese subsidieprogramma te bezorgen via de wijze beschreven in artikel 4 §3 en
§4. Het saldo wordt vereffend na controle van de bewijsstukken.
§ 2. De provinciale subsidie wordt overgeschreven op de door de aanvrager vermelde post- of
bankrekening.
Artikel 7 - Algemene bepalingen
§ 1. Op alle publicaties, communicatie, presentaties en ontwikkelde promotiematerialen (digitaal en nietdigitaal) in verband met het (deel)project wordt het logo van de provincie Vlaams-Brabant en ‘met de
steun van de provincie Vlaams-Brabant’ vermeld.
§ 2. De dienst economie wordt periodiek op de hoogte gehouden van mijlpaalmomenten (seminaries,
realisaties, opleveringen, publicaties, …).
Artikel 8 - Verantwoordingsprocedure
§ 1. Met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de
aanwending van sommige toelagen, wordt de in § 2 en § 3 vermelde regeling opgelegd.
§ 2. Ongeacht het toegekende subsidiebedrag:
1° wordt de subsidie aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend;
2° geeft de begunstigde aan de provincie Vlaams-Brabant toegang tot de infrastructuur en
inzage in alle relevante stukken om ter plaatse de correcte aanwending van de
toegekende subsidie te kunnen controleren;
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3° worden volgende bewijsstukken bezorgd aan het provinciebestuur:
a) een evaluatieverslag, volgens een vooraf op de provinciale website ter beschikking
gesteld rapporteringssjabloon;
b) een officieel schrijven waaruit de goedkeuring van de eindrapportage door het
bevoegde besluitvormingsorgaan van het Europese subsidieprogramma blijkt;
c) de goedgekeurde eindrapportage door het bevoegde besluitvormingsorgaan van
het Europese subsidieprogramma.
§ 3. Voor subsidies met een toekenningsbedrag van 24.790 euro of meer, wordt de onder §2, 3°
vermelde lijst met bewijsstukken aangevuld met volgende documenten:
1° een verslag inzake beheer en financiële toestand; 2° een kopie van de balans en de rekeningen.
§ 4. Alle bewijsstukken moeten binnen de termijn van 3 maanden na de afsluiting van het project door
het Europese subsidieprogramma ingediend worden via de wijze beschreven in artikel 4, §3 en §4.
Artikel 9 - Sancties
§ 1. De subsidies worden voorwaardelijk toegekend.
§ 2. De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant kan de onder § 3 vermelde sancties opleggen indien
de subsidieaanvrager:
1° een of meerdere bepalingen van dit reglement niet naleeft;
2° onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale overheid meedeelt;
3° de in artikel 8 §4 voorgeschreven termijn voor het indienen van de bewijsstukken niet
naleeft.
§ 3. De volgende sancties kunnen afzonderlijk of cumulatief worden uitgevaardigd: 1°
de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitbetaalde subsidie;
2° de stopzetting van de verdere uitbetaling van de toegekende subsidies;
3° de uitsluiting van de subsidieaanvrager voor verdere subsidiëring in het kader van dit
reglement gedurende een te bepalen periode.
§ 4. Indien de door het Europese programma aanvaarde uitgaven voor de realisatie van (de deelacties
van) het project lager liggen dan bij de aanvraag in de begroting opgegeven is, wordt hierop het initiële
goedgekeurde subsidiepercentage toegepast en wordt de subsidie zo ambtshalve verminderd. Indien uit
de verantwoording blijkt dat de eigen inbreng van 15% niet bereikt is zal de subsidie ambtshalve
verminderd worden tot dit wel het geval is. In deze gevallen moet het te veel ontvangen subsidiebedrag
door de begunstigde op eenvoudig schriftelijk verzoek terugbetaald worden aan de provincie.
Artikel 10 - Inwerkingtreding
Dit reglement is van kracht van 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2023.
Artikel 11 - Wijzigingsbepaling
Dit reglement wijzigt het ‘Provinciaal reglement cofinanciering Europese streekontwikkelingsprojecten
2014-2020’ van 24 februari 2015.

Contact
Dienst Economie, tel. 016 26 72 90, economie@vlaamsbrabant.be
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