
Applicant seminar: Stap 2



Agenda

Ochtend: Strategische aspecten
• Algemene informatie Call 6

• Hoofdzaken: bijdrage aan Programmastrategie, demonstratie 
vraaggestuurd & innovatief karakter, partnerschap etc.  

• Hoe je een duidelijke en samenhangende Interventielogica kan 
opstellen

Middag: Operationele aspecten
• Werkplan

• Budget en tijdsplan

• Horizontale issues



1. Algemene informatie Call 6



Call 6: 42 Concept Nota’s ontvangen

Specific objective Nr of CN 

SO 1.1 Framework conditions innovation 4

SO 1.2 Innovation delivery smart specialisation 7

SO 1.3 Social innovation 8

SO 2.1 Adoption of low carbon technologies 9

SO 3.1 Adaptation to climate change 4

SO 4.1 Resource efficient economy 6

SO 4.2 Circular economy 4

Totaal: 42

lidstaat
Totaal aantal

partners
UK 141

BE/FL 135

FR 75

NL 123

Other 0

Totaal: 474



Financiële status van het Programma (12/07/18)

Specific objective Nr of projects
Total ERDF 

budget

Committed 

ERDF

Remaining 

ERDF

% remaining 

ERDF

PRIORITY 1 26 € 107 792 455.00 69 011 250,47 € 38 781 204,53 € 35,98%

SO 1.1 Framework conditions innovation 8 15 109 209,39 €

SO 1.2 Innovation delivery smart specialisation 11 30 658 654,51 €

SO 1.3 Social innovation 7 23 243 386.58 €

PRIORITY 2 8 € 51 329 740.00 28 417 394.29 € 22 912 345,71 € 44,64%

SO 2.1 Adoption of low carbon technologies 8 28 417 394.29 €

PRIORITY 3 9 € 38 497 305.00 31 339 672,20 € 7 157 632,80 € 18,59%

SO 3.1 Adaptation to climate change 9 31 339 672,20 €

PRIORITY 4 7 € 43 630 280.00 17 187 235.40 € 26 443 044.60 € 60,61%

SO 4.1 Resource efficient economy 3 6 024 053.08 €

SO 4.2 Circular economy 4 11 163 182.33 €

Total: 50 241 249 780.00 € 145 955 552,37 € 95 294 227,63 €



Opening 

call: 

12/02/18

Deadline 

indiening 

CN: 

02/05/18

CN 

evaluatie: 
tot midden 

juli

Aanbevelingen  

CN ontvangen: 

31/07/18

Deadline 

indiening 

AF 

06/11/18

AF 

evaluatie:  

november 

2018 –

januari 

2019

MS 

besluit:  

begin 

februari 

2019

Notification 

letter – 2de

helft 

februari 

2019

Call 6 Planning



Analyse ‘recommendation letter’

• Over het algemeen goed, aangemoedigd om door te gaan naar het AF, 

stap 2 in de huidige call. Aan de slag gaan met alle issues en problemen 

die zijn opgemerkt. 

• Fundamentele problemen, waarschijnlijk niet succesvol in stap 2. Wordt 

afgeraden om door te gaan met de 2e stap (AF) in huidige call

➔ Meer informatie: Fact Sheet N°5 Programma Handboek



Procedure in 2 stappen

CN Feedback AF

New call

CN

AF

Approval

Rejection

Initiation stage



6 stappen tot een succesvol AF

Analyse 

‘recommendation

letter’

Voltooien

partnerschap

Voltooien

interventielogica

Ontwikkelen van 

werkpakketten

Ontwikkelen

budget

Indiening AF in 

EEP

Strategisch Operationeel



Indienen van AF

• Alleen voor diegene die een CN hebben ingediend

• De onderdelen die gelijk zijn aan de CN worden automatisch ingevuld. 
Maar aanpassen wanneer dat noodzakelijk is na de ‘recommendation
letter’

• Alleen in het Engels

• Woorden Limiet

• Papierloze aanvraag van de Application Form. Wordt ingevuld in het EEP 
door de Lead Partner.

• Bijlages tekenen en scannen. Uploaden via het EEP. 



Documenten indienen

Alleen indienen via het EEP.

Deadline: 6 november 2018 –

23.59 (Brussels time):

1. Application Form: alleen in het 

Engels (werkdocument

beschikbaar)



Benodigde documenten

Na het inleveren van de AF kan je de volgende documenten downloaden van 
het EEP. Tekenen> Scannen> Uploaden:

✓ Ondertekende cover page van het Application Form, alleen LP

✓ Ondertekende Letter of Commitment, elke partner

✓ Ondertekende Observer letter declaration elke observer partner (indien 
nodig)

✓ Ondertekende de Minimis form , elke partner (indien nodig)

✓ Ondertekende Net revenue analysis voor elke partner (indien nodig)

➔ Deadline voor het inleveren van de annexes is 22/01/2019

➔ Veel gemaakte fouten



2. Strategische aspecten: Hoofdzaken



Hoofdzaken

Partnerschap
Value for 
money

Innovatieve
karakter

Grensoverschrijdend

Nood/Vraag
Duurzaamheid

Bijdrage aan
het 

Programma



Bijdrage aan het 2 Zeeën Programma



Bijdrage aan het 2 Zeeën Programma

• Overeenkomst met één doelstelling

• Refereer aan het Samenwerkingsprogramma

• Betrek de relevante partners die bij de gekozen SO hoort. 

➔Bij twijfel over een SO, neem contact op met een van de  

facilitatoren!



Hoe kun je de vraag en behoefte aantonen? 

• Welk grensoverschrijdend probleem wordt er aangepakt

• Wat is de huidige situatie / probleemomschrijving. Hoe kan je dit aantonen 

(d.m.v. grafieken/rapporten) (need driven project)

• Is er vraag voor mijn oplossing? Wie vraagt er om een aanpassing. Waarom 

is er nog geen (geschikte) oplossing door de markt (demand-driven

project)? Wie profiteert er van de geleverde outputs? Dit is noodzakelijk 

om te garanderen dat de gegeven oplossingen worden gebruikt. 

• Waarom lukt het de markt niet om in te gaan op de vraag van dit 

probleem? Waarom zijn bestaande oplossingen niet succesvol? Is het een 

financieel probleem / is de kennis niet beschikbaar / anders? (market 

failure)



Hoe behoefte en vraag aantonen? 

• In het Aanvraagformulier:
– Beschrijf gedetailleerd de huidige situatie om zo aan te tonen welke 

verandering jouw project wilt brengen. 

– Uitdagingen moeten specifiek en gedetailleerd worden omschreven

– Demonstrate vs. state

– Gebruik al bestaande data om te onderbouwen. 

– Maak een link met al bestaande strategieën (vraag van beleidmakers)

➔Komt aan de orde in sectie C.1 en in de “Additional information section”



Innovatief karakter

Wat is het probleem? → Specific challenge

Welke bestaande oplossingen zijn er? → State of the art

Wat mist er/werkt niet en waarom? → Need

Wie support een verandering? ➔ Demand

Wat levert mijn project dat nieuw is? ➔ Innovative 

character



Grensoverschrijdende toegevoegde waarde

• Is het relevant om de uitdaging grensoverschrijdend aan te pakken? 

• Waarom wil je deze uitdaging grensoverschrijdend aan pakken? Welke 

voordelen zijn er wanneer je grensoverschrijdend samenwerkt? Wat is de 

toegevoegde waarde om een oplossing toe te passen die 

grensoverschrijdend is voor de lidstaten en de partners

• Hoe gaan de partners precies samenwerken?

– Delen van ‘best practices’? 

– Leider/volger benadering? 

– Complementariteit van expertise?

➔ Toon aan dat de resultaten niet worden behaald wanneer er niet wordt 

samengewerkt



Bijdrage aan strategie en beleid

• Benoem al het al bestaand beleid, op EU + nationaal en/of 

regionaal 

• Bijdrage aan RIS3 is essentieel voor sommige SOs

• Niet alleen benoemen – maar hoe draagt jouw project bij aan deze 

strategieën? 

• Synergie: Hoe gaat jou project verder met al bestaande 

projecten/kennis/tools die al beschikbaar zijn? 



Partnerschap: belangrijkste problemen

• Niet voldoende geografische dekking

• Niet gebalanceerd (geografisch en/of sectoraal)

• Expertise en relevantie van elke partner

– Complementariteit van expertise 

– Interdisciplinair 

• Niet de juiste Bevoegdheid

• Eindgebruiker niet betrokken



Hoe het partnerschap verbeteren? 

• Geografische balans

– Probeer een zo groot mogelijke geografische 

impact te realiseren 

– VK partner is verplicht  en mag geen

schijnpartner zijn

– Het is niet verplicht om een partner te hebben 

in elke lidstaat maar wel aangeraden om 

tenminste contact te leggen met de relevante 

organisaties  en ze er mogelijk bij het project  

te betrekken (observers)



Hoe het partnerschap verbeteren? 

• Sectorale balans

– Triple or quadruple helix

– Een onderzoeksgeoriënteerd partnerschap moet ook 

eindgebruikers, publieke sector en andere 

belanghebbende te verenigen om zo opname en 

verspreiding te garanderen 

➔ Zie specifieke aanbevelingen per SO

Academici

Private sector

Publieke

sector

Civil society



Hoe het partnerschap verbeteren? 

• Relevante expertise

– Van belang om te beschrijven wat de competenties en ervaringen van de partner zijn (relevant voor dit project) 

Waarom deze partner? De rol van elke partner moet duidelijk zijn

– Wat wil deze partner leren? Wat is het voordeel voor de organisatie? 



Hoe het partnerschap verbeteren? 

• Juiste bevoegdheid

Organisatie nodig op het juiste niveau:  

✓ Bevoegd om besluiten te nemen over het onderwerp 

✓ Verantwoordelijk voor de implementatie van beleid 

✓ In staat om een duurzame verandering te garanderen 



Hoe het partnerschap verbeteren? 

• Betrokkenheid van de eindgebruiker

– Partnerschap moet een duidelijk link met de eindgebruiker aantonen

– Noodzakelijk om tijdens de uitvoer van het project contact te houden om de kwaliteit van de 

outputs te beoordelen 

– Eindgebruiker betrokkenheid = succesvol gebruik van de outputs = duurzaamheid van de 

outputs

– Hoe te betrekken? Observer netwerk, steering/user groups, etc. 

Voorbeeld: Een project dat een mobiele app ontwikkeld voor mensen met een beperking moet die mensen met een 

beperking van bij het begin betrekken, moet bv een vereniging in het partnerschap hebben die die specifieke groep 

van mensen met een beperking vertegenwoordigt, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, revalidatiecentra, etc. 



Partners buiten het programmagebied
• Moet worden gerechtvaardigd 

• Geen organisatie met gelijke kennis, competenties en expertise in het 

programmagebied  

• Alle relevante verplichtingen van de Lidstaat waar deze partner is 

gevestigd  zijn vervuld  

• Noodzaak om met de betrokken lidstaten een wettelijk kader op te zetten, 

wat na de goedkeuring mogelijk vertraging kan inhouden

Meer informatie: Programma Handboek Fact Sheet N°3, p. 4



Observer partners

• Aparte fiche per observer in het AF

• Speciale aandacht om een duidelijke beschrijving te geven van de partner zijn rol:
– Waarom willen ze betrokken zijn bij dit project?

– Algemene interesse of geïnteresseerd in een of meer specifieke outputs? 

– Hoe kan deze organisatie de kwaliteit van de outputs/resultaten verbeteren?

• Observer netwerk kan helpen met de sectorale/territoriale balans

➔ Inzet voor het project veiligstellen 

➔ Krijgen geen budget



Duurzame verandering

Afronding van je project betekent niet automatisch dat je hebt

voldaan aan alle verplichtingen die verbonden zijn aan het 

ontvangen van EU-subsidie. 

• Belangrijkste aspecten: 

– Duurzaamheid van de project outputs

– Overdraagbaarheid van de project outputs

– Duurzaamheid van de project resultaten



Duurzaamheid van de project outputs

• Co-creatie aspect bij het werken aan de outputs

• Uitrol van project outputs

• Marktintroductie/ technologie-overdracht

• outputs in het dagelijkse werk van organisaties ingebed.

• Impact

• Eigendom, onderhoud, plaatsbepaling van de outputs

• Strategie om kennis en betaalbaarheid veilig te stellen



Overdraagbaarheid van de project outputs

• In het project moeten substantiële activiteiten worden opgenomen (geen

algemene intentieverklaringen) die als resultaat hebben dat de outputs van 

het project na afloop van het project kunnen worden overgenomen in een

andere context. 

– Overdraagbaarheid naar andere regio’s/gebieden

– Overdraagbaarheid naar andere sectoren

➔ Overdraagbaarheid gaat verder dan communicatie, kennisoverdracht en

netwerken. 



Duurzaamheid van de projectresultaten

• Duurzaamheid = het behoud van de projectresultaten na afloop

van het project.

• Tijdens het project moet een strategie worden opgesteld, inclusief

taken en activiteiten. Deze strategie moet zeker stellen dat

noodzakelijke activiteiten en hun financiering doorlopen na afloop

van het project. Denk hier al voor en tijdens het project over na en

anticipeer. 

• Overdraagbaarheid ≠ duurzaamheid

➔Hoe zorg je er voor dat je bijdraagt aan een duurzame (lange termijn) 

verandering, ook na het project. 



Wat is value for money?

• Definitie:

• De juiste hoeveelheid geld dat nodig is om 

outputs van goede kwaliteit te produceren

en daarmee meetbare resultaten met 

maximale impact op te leveren. 

(duurzaamheid/overdraagbaarheid)

– Relevant en redelijk budget in balans 

met de bijdrage aan het programma.

– Staat het begrote budget in 

verhouding tot de op te leveren

outputs en resultaten? 



3. Strategische aspecten: 

Interventielogica



Uitwerken van de interventielogica

• Wat is het doel van deel C.4 ?

– Aantonen wat de bijdrage van jouw project is aan

de gekozen Specifieke Doelstelling van het 

programma en de bijhorende indicatoren. (zie

samenwerkingsprogramma)

– Verduidelijken van je projectopbouw en het 

werkplan opstellen. 



Interventielogica uitwerken



Interventielogica uitwerken

• Definities

Project Main Result

Project Overall Objective

Output

Specific Result

De verandering die je project teweeg brengt. 

Het belangrijkste tastbare product dat je oplevert; duurzaam

en overdraagbaar. Deze komen ten goede aan de 

doelgroepen en het programmagebied.

Project Specific 

Objective

Het uitwerken van je aanpak, het verder opsplitsen van je 

project in kleinere haalbare sub-strategieën. 

Wat wil het project bereiken en hoe, je strategie; in lijn

met de programme specific objective. 

De meetbare veranderingen/voordelen als resultaat van die 

betreffende output. 



Interventielogica uitwerken

• Definities

Doelgroepen

Deliverable

Algemeen werkpakket

Alle actoren buiten het partnerschap die voordeel hebben

van de outputs en resultaten. 

Een samenhangende groep activiteiten en bijbehorende

deliverabels die uiteindelijk bijdragen aan het opleveren van 

een of meer outputs. 

Activiteiten
activiteiten, met als doel om een set deliverables op te

leveren (en uiteindelijk een output).

Een tussenstap om een output te produceren. Vooral

voordelig voor de project partners.



Interventielogica uitwerken

Programme Specific Objective Programme result indicator

Project main objective Project main result(s)

Project specific objective 1

Project output 1 Project specific result(s)

Project output 2 Project specific result(s)

Project output 3 Project specific result(s)

Project specific objective 2

Programme output indicator

Programme output indicator

Programme output indicator



Interventielogica uitwerken

• Belangrijkste valkuilen/tekortkomingen:

– Onduidelijke bijdrage aan de Programma specifieke

doelstellingen en de bijpassende indicatoren.

– Output ≠ deliverable

– Inadequate output target values 

– Specific results ≠ output description

– Resultaten niet meetbaar gemaakt

– Betrokkenheid van de doelgroepen niet duidelijk of niet

aanwezig

– Onduidelijkheid over duurzaamheid/overdraagbaarheid



Interventielogica uitwerken

• Hoe toon ik mijn bijdrage aan het programma aan? 
– Kijk na wat de verwachte bijdrage en type activiteiten zijn van de door 

jullie gekozen SO in het Samenwerkingsprogramma. 

– Begrijp de bijbehorende verwachte resultaten en outputs gebaseerd

op de programma indicatoren. 

– Kijk jullie belangrijkste doelstelling en verwachte resultaat nog eens

na met bovenstaande in gedachte. 

– Zorg dat jullie eigen project doelstellingen, outputs en resultaten

gebaseerd zijn op de Programma doelstellingen, Programma output 

indicators en Programma resultaat indicatoren.   



Interventielogica uitwerken

– Onduidelijke bijdrage aan

de Programme Specifieke

Doelstellingen (indicatoren) 

– Output ≠ deliverable

– Inadequate output 

streefwaarden (target 

values)

• Hoe pak ik de belangrijkste tekortkomingen aan :

– Focus op ÉÉN Programme Specific 

Objective en indicatoren wanneer je de 

belangrijkste outputs definieert.

– Wat niet als output beschreven kan

worden is niet het hart van het 

project/budget en kan het best als

deliverable opgenomen worden. 

– Beschrijf en definieer outputs in lijn met 

de programma indicatoren (Maar niet

knippen/plakken, echt toeschrijven aan

eigen project)

– Schat de streefwaarden in in lijn met de 

programma waarden.



Interventielogica uitwerken

– Specifieke resultaten ≠ 

output beschrijving

– Niet meetbare resultaten

– Geen of onduidelijke

betrokkenheid van 

doelgroepen.

• Hoe pak ik de belangrijkste tekortkomingen aan :

– Beschrijf en categoriseer de tastbare

voordelen/veranderingen die de output 

teweeg brengt. Maak dit meetbaar. (bv: 

vermindering van CO2 uitstoot met 5%). 

checklist voor een resultaat-georienteerd

project (website)

– Hoofd- and specifieke resultaten moeten

meetbaar zijn en gebaseerd op een 0-

meting waar mogelijk. 

– Doelgroepen moeten specifiek beschreven

worden. Er moet worden uitgelegd hoe en

wanneer zij betrokken worden en hoe zij

voordeel hebben van de outputs en

resultaten. (section C4.2)



Interventielogica uitwerken
– Hoe pak ik de belangrijkste tekortkomingen aan :

– Onduidelijke duurzaamheid/overdraagbaarheid



4. Operationele aspecten: Werk plan



Een werkplan opbouwen

• Definities: opfrissen

Deliverable

Algemeen Werkpakket
Een samenhangende groep activiteiten en bijbehorende

deliverables die uiteindelijk bijdragen aan het opleveren van 

een of meer outputs.

Activiteiten

activiteiten, met als doel om een set deliverables op te

leveren (en uiteindelijk een output).

Een tussenstap om een output te produceren. Vooral

voordelig voor de project partners.

Output
Het belangrijkste tastbare product dat je oplevert; duurzaam

en overdraagbaar. Deze komen ten goede aan de 

doelgroepen en het programmagebied.



Een werkplan opbouwen

• Algemene werkpakketten
– Maximaal 5 Algemene WP (3 aanbevolen), afgeleid van de interventie logica en de project specifieke

doelstellingen

– Elk algemeen WP draagt bij aan in ieder geval één output

• 3 Verplichte Werkpakketten

– Voorbereiding

– management, 

– communicatie

– Hier niet verplicht output

• Investeringswerkpakket

– Maximaal 3

– Indien van toepassing

➔ Geef voor ieder werkpakket, output en deliverable aan wie de verantwoordelijke partner is en welke

partners betrokken zijn.



• Verplicht werkpakket: Voorbereiding (WP0)

– Lump sum of max €30 000 ERDF, dus €50 000 opnemen in het Aanvraagformulier

– Samenvatting: hoe is de voorbereiding uitgevoerd en hoe waren alle partners betrokken

– Budget: Geef de verdeling onder de partners aan.

Een werkplan opbouwen



• Verplicht werkpakket : management

– Leg uit hoe het project de implementatie gaat managen: mamagementstructuren en

procedures, financieel management, interne communicatie, kwaliteits- en risicobeheer. 

Een werkplan opbouwen



Een werkplan opbouwen

• Efficiënt Risicobeheer (C.4.6)
– Identificeer en beschrijf het risico

– Focus op project-specifieke risico’s

– Beoordeel de impact: Incident, Minor, Serious, Major, Catastrophic

– Beoordeel de kans: Improbable, Remote, Possible, Probable, Likely

– Beschrijf robuuste acties om de risico’s te verminderen: Hoe zal het 

project de risico’s vermijden en hoe wordt er mee omgegaan als

risico’s zich toch voordoen. 

– Het is niet erg om veel risico’s op te sommen.



Een werkplan opbouwen

• WP Communicatie
– Communicatie strategie

– Aanpassen aan de doelgroep(en)

– EU communicatie voorschriften

– Factsheet 14



Een werkplan opbouwen

• WP Investeringen
- Indien, om een output op te leveren, infrastructuur- of bouwwerkzaamheden of de 

aankoop van land of onroerend goed noodzakelijk is. Alle deliverables/outputs 

gerelateerd aan de investering moeten in dit werkpakket opgenomen worden. 

- Investering > infrastructuur

- Investering WP aanbevolen zelfs als er geen BL 6 uitgaven zijn (pilot, demonstrator) 

- 1 investment fiche per output



Een werkplan opbouwen

• Tips bij de tijdsplanning

– Activiteiten, deliverables en outputs in een logisch, realistisch

en haalbaar tijdschema

– Probeer niet alle outputs aan het eind van het project op te

leveren. (want project performance = financial performance)

– Plan indien mogelijk niet 31/12/20XX als datum voor het 

opleveren van outputs of deliverables, voor geval van 

vertraging (performance)

– Aanbevolen is om de oplevering van de laatste outputs en

deliverables 3 maanden voor de einddatum van het project te

plannen (administratieve afsluiting)



5. Operationele aspecten: Budget



Budget

• Hoe een projectbudget opbouwen?
– Belangrijkste principes van een goed opgebouwd budget

– EFRO cofinanciering en eigen bijdrage

• Wat is een “ontvankelijke uitgave”?
– Concept van “ontvankelijkheid”

– Ontvankelijkheidsperiode en Begrotingslijnen

– Voorbereidingskosten en uitvoeringskosten

Meer info: Fact Sheet 3 en Fact Sheet 8 Handboek van het Programma



Belangrijkste principes van een goed budget

• Waar voor geld (value for money) is gebaseerd op drie principes:

– kostenminimalisatie + outputmaximalisatie + behalen van 

resultaten

• Toegepast op het AF: een realistisch, gebalanceerd en redelijk budget in

vergelijking met:

• Voorgestelde outputs

• Voornaamste en specifieke resultaten

• Betrokkenheid van elke PP

• Werkplan (activiteiten en tijd)



Belangrijkste principes van een goed budget

• Budget is opgebouwd per:

– Partner

– WP

– Begrotingslijn

– Periode

➔Alle niveaus moeten in lijn zijn met het werkplan!

➔ Basis voor financiële performanceberekening!



EFRO Cofinanciering en eigen bijdrage

• EFRO

– 60% (vast percentage) op partnerniveau

– Partner goedgekeurd onder een

staatssteunregeling kunnen een lager 

percentage ontvangen

– Geen voorafbetaling mogelijk

– Hoofdpartnerprincipe van toepassing

60% 

EFRO

40% 

Eigen bijdrage



EFRO Cofinanciering en eigen bijdrage

• Eigen bijdrage

– 40% bijdrage door de projectpartners

– Bijdrage ter aanvulling van de EFRO 

cofinanciering

– Partner’s eigen middelen of externe fondsen

(publiek of privaat)

– Mag niet afkomstig zijn vanuit een ander EU 

fonds

– Een projectpartner kan niet optreden als

externe financieringsbron voor een andere

andere partner (behalve voor ‘structurele

bijdragen’ die al die van toepassing zijn buiten het 

project)

60% 

EFRO

40% 

Eigen bijdrage



Wat is een ‘ontvankelijke uitgave’? 

• Er bestaan verschillende niveaus van “ontvankelijkheidsregels”

• Europees niveau

• Programmaniveau

• Nationaal niveau

• Niveau van de partnerorganisatie

• Om ontvankelijk te zijn, moet een uitgave:

– Gerelateerd zijn aan de acties voorzien in het Aanvraagformulier en bijdragen aan de

oplevering van de projectoutputs en resultaten.

– Redelijk zijn, verantwoord en in lijn met de regels op EU, Nationaal, Programma en

organisatie niveau.

– Gemaakt en betaald zijn door de partnerorganisaties voor de einddatum van het

project

– Ontvankelijkheidsperiode van beslissing Comité tot einddatum project (max 30/09/2022)



Wat is een ‘ontvankelijke uitgave’? 

• BL1: Personeelskosten

• BL2: Kantoor- en administratieve kosten

• BL3: Reis- en verblijfskosten

• BL4: Kosten voor externe expertise en diensten

• BL5: Kosten voor uitrusting

• BL6: Infrastructuur en bouwwerken

Lijst met vereiste documenten noodzakelijk per type kost (zie fact sheet

8)



BL1: Personeelskosten

• Bestaat uit kosten voor personeelsleden:
– Tewerkgesteld bij de partnerorganisatie

– Opgegeven in het Aanvraagformulier

– Werkt voltijds of deeltijds voor de uitvoering van het project

Enkel voor VK en NL: Indien Eerstelijnscontrole intern is, moeten

de kosten voorzien worden in BL1

• 2 opties zijn mogelijk voor het claimen van 

personeelskosten:
– Flat rate

– Reële kostenbasis



BL1: Personeelskosten

• Keuze moet gemaakt worden in de partnersectie van het AF

• De gekozen optie zal gelden voor alle personeelsleden van een partner die

werken voor het project, tot het einde van het project. (Geen wijzigingen

mogelijk)

• Binnen het partnerschap kunnen verschillende opties gekozen worden.



BL1: Personeelskosten

• FLAT RATE (optie 1)

= 20 % flat rate van de directe kosten andere dan personeelskosten

Voorbeeld: 

• Geen verantwoordig vereist en geen documenten nodig (geen

loonfiches, tijdsregistratie, …) maar minstens één werknemer werkt aan het

project.

➔ In de EEP BL beschrijving: N/A

A
Totale subsidiabele kost gedeclareerd door de partner onder alle andere budgetlijnen (excl.

personeelskosten en administratieve kosten)
100,000 €

B Personeelskosten flat rate 20%

C Subsidiable personeelskost: (A * B) 20,000 €



BL1: Personeelskosten
• Reële kosten (optie 2) = Personeelskosten moeten berekend worden per 

personeelslid

5 scenarios zijn mogelijk➔ Persoon tewerkgesteld bij de partnerorganisatie en werkt:

a. Voltijds voor het project

b. Deeltijds voor het project volgens een vast percentage

c. Deeltijds voor het project volgens een flexibel percentage

d. Op uurbasis voor het project

e. Landenspecifieke methode

Verschillende methodes kunnen van toepassingen zijn binnen dezelfde organisatie (behalve

voor methode e).

In de EEP BL beschrijving: Aantal FTE en aantal uren werkzaam aan project



BL2: kantoor – en administratieve kosten

• Algemene administratieve uitgaven van de projectpartner voor de uitvoering

van projectactiviteiten.

• Exhaustieve lijst (zie Handboek Programma, fact sheet 8)

• Flat rate van 15% van de personeelskost van de partner.

• Geen rechtvaardiging of ondersteunende documenten vereist

➔ In de EEP BL beschrijving: N/A

A Subsidiabele personeelskost gedeclareerd EUR 36,000

B Flat rate voor kantoor – en administratieve kosten 15%

C

Subsidiabele kantoor – en administratieve kosten

(automatisch gerapporteerd zonder bewijs van echte

kosten) (A*B)

EUR 5,400



BL3: Reis – en verblijfskosten

• Beperkt tot reizen, eten en drinken, accommodatie, visa, dagelijkse vergoeding

• Enkel voor personeelsleden

• Volgens de nationale/institutionele regels van toepassing op partnerorganisatie

• Uitgegeven binnen subsidiabele Programmagebied, muv projectmanagement

meetings in Brussel, Parijs, Londen, Amsterdam (rechtvaardiging vereist in 

jaarlijks vooruitgangsrapport)

• Reizen buiten Programmagebied moeten relevant zijn, aangegeven in het AF of 

vooraf toegestaan zijn door het Gemeenschappelijk Secretariaat

➔ In de EEP BL beschrijving: aantal personeelsleden en reizen (miv doel reis)



BL4: Kosten voor externe expertise en

diensten
• Taken die niet uitgevoerd kunnen worden door de projectpartners

• Exhaustieve lijst, miv externe eerstelijnscontrolekosten (zie fact sheet 8)

• Uitgaven betaald op basis van contracten/schriftelijke overeenkomsten

en tegen facturen/verzoeken tot terugbetaling van externe

dienstverleners

• Kosten in lijn met toepasbare openbare aanbestedingsregels

• Project partners kunnen elkaar niet contracteren binnen eenzelfde

project

➔ In de EEP BL beschrijving: aard van expertise en type kosten



BL5: Uitrusting

• Aangekocht, gehuurd of geleased door de partner 

• Exhaustieve lijst (zie factsheet 8)

• Kosten in lijn met toepasbare openbare aanbestedingsregels

• Niet gefinancierd door ander EU fondsen

• Afschrijvingsregels toepassing indien nodig (als de uitrusting een

essentieel onderdeel is van één of meer project outputs, kan de 

volledige kost geclaimed worden.)

➔ In de EEP BL beschrijving: aard van de uitrusting, ratio van gebruik

en type kost



BL6: Infrastructuur en bouwwerken

• Resultaat van grensoverschrijdende samenwerkingsacties (subsidiabel

als het essentieel is voor het opleveren van project outputs en resultaten) 

• De volledige kost kan gedeclareerd worden

• Indien infrastructuur of bouwwerken niet exclusief gebruikt voor

projectdoelstellingen, enkel een gedeelte geclaimd worden binnen project. 

• Aankoop van land niet meer dan 10 % van het totale project budget. 

• Enkel ontvankelijk in WP investering (concept van investeringsfiches)

➔ In de EEP BL beschrijving: type kosten en acties



6. Horizontale onderwerpen



Horizontale onderwerpen

• Bijdrage in natura (Factsheet 9)

• Eerstelijnscontrole

• Openbare aanbestedingen (Factsheet 12) 

• Staatssteun (Factsheet 11)

• Inkomsten (Factsheet 10)

Voor meer informatie over horizontale onderwerpen zie webinars: 

hier!

https://www.interreg2seas.eu/en/financial-management-horizontal-topics


Bijdrage in natura (Factsheet 9)

• Bestaat uit voorzieningen van goederen, werken, diensten, land en

gebouwen die gratis aan het project worden gegeven

• Wordt beschouwd als een « gift » aan het project (geen

terugbetaling)

• Ontvankelijk indien de waarde onafhankelijk kan worden bepaald

en gecontroleerd

• Mogelijk binnen 3 budgetlijnen:

– Externe expertise en diensten

– Uitrusting

– Infrastructuur en werken

• Onbetaald vrijwilligerswerk is niet subsidiabel binnen 2 Zeeën



Bijdrage in natura (Factsheet 9)

PP moeten voorziene bijdrage in natura oplijsten in het AF 

(en specifiek declareren in de financiële claims)



Eerstelijnscontrole (FLC)

• 100% van de gemaakte kosten en activiteiten moeten worden

gecontroleerd, onafhankelijk en door een erkende FLC die door het 

CAB voor de bepaalde projectpartner is goedgekeurd

• Budget voor FLC moet rekening houden met volgende elementen:

– 1 tot 4 financiële claims per jaar (te bepalen per partner)

– 1 verplichte administratieve controle ter plaatse

– 1 verplichte fysieke controle ter plaatse (enkel voor partners die 

infrastructuurwerken uitvoeren)

– 1 verplichte opleiding voor FLC’s georganiseerd door de bevoegde nationale

autoriteit

– FLC kan intern (VK en NL) of extern zijn



Openbare aanbestedingen (Factsheet 12) 

• Doel: verzekeren van transparante en eerlijke voorwaarden

voor concurrentie binnen de gemeenschappelijke markt. Regels

zijn van toepassing voor alle aankopen en/of contracten

toegekend aan externe dienstverleners

• Observer partners kunnen dienstverlener zijn indien “juist

uitbesteed”

• Drie niveaus in acht te nemen:

– EU openbare aanbestedingsregels

– Nationale/Regionale openbare aanbestedingsregels

– Interne regels van de organisatie (indien bestaand)

De meest strikte regel dient te worden toegepast!



Staatssteun

• Wat is Staatssteun?

• Wie komt in aanraking met Staatssteun?

• Wanneer gelden Staatssteun regels?

• Twee Zeeën risico analyse aanpak.

• Deel B – Partners -> B.2 Staatssteun

• Meer informatie in het Handboek van het Programma– Factsheet N° 11



Wat is staatssteun?

• “Directe” Staatssteun:  

• Algemene principe:  Ondernemingen komen niet in aanmerking voor publieke 

financiering tenzij het verenigbaar is met de markt!

• TFUE/Art. 107.1: Tenzij anders is bepaald in de Verdragen, alle steun verleend door 

een lidstaat of met staatsmiddelen in welke vorm dan ook, die competitie 

verstoren of dreigen te verstoren door voorkeur te geven aan bepaalde 

ondernemingen of de productie van bepaalde goederen zal, voor zover deze 

betrekking hebben op handelsverkeer tussen de lidstaten, onverenigbaar zijn 

met de interne markt.



Wat is Staatssteun

• “Directe” Staatssteun: beschikbare

mitigerende maatregelen
• De minimis

• Schema “Artikel 20” – KMO’s in ETC projecten

• Schema “2 Zeeën” – O&O&I, Milieubescherming etc.

• Andere artikelen van de AGVV (Algemene

Groepsvrijstellingsverordening)



Wat is Staatssteun?

• “Indirecte” Staatssteun (2de lijns)

– Een onderneming (derde partij) krijgt een voordeel dankzij een activiteit

georganiseerd door een projectpartner, dat ondersteund wordt door

financiering vanuit het programma (indirect).

• Beschikbare mitigerende maatregelen:

– Vermijd selectiviteit tussen de ondernemingen -> geen risico

– Indien selectiviteit onvermijdelijk is -> controleer de minimis en verzamel de

desbetreffende formulieren

– Geen gratis steun of dienst verleend door de partner -> geen risico (maar wel inkomsten)!

– Leg uit in het Aanvraagformulier -> Sectie C.4.6 (risicobeheer) of sectie van het betreffende

WP



Wie komt in aanraking met Staatssteun?

• Iedere organisatie die publiek geld ontvangt 

kan in aanraking komen met Staatssteun en 

dus gezien worden als een onderneming!

• Wordt geval per geval bekeken: 

– Economische activiteit

– Economisch voordeel



Wanneer gelden Staatssteun regels?
• Als alle 5 cumulatieve criteria voldoen: 
1. Steun is gegeven aan een onderneming

(economische activiteit)
Hou hiermee rekening als u 

een projectaanvraag indient!2. Steun verstoort de competitie (economisch 

voordeel)

3. Steun is selectief. 

Antwoord altijd ja in 

Interreg. 

Een uitzondering voor 5. (als 

een activiteit puur lokaal is*).

4. Steun komt uit een publieke financieringsbron. 

5. Steun betreft handel tussen lidstaten.

1+2+3+4+5 = Hoog risico op staatssteun Mitigerende maatregelen!

*EC press release IP-15-4889



Stap 1

• Economische activiteit JA/NEE

• Economisch voordeel JA/NEE

• 2x JA ➔ Hoog risico op
staatssteun

• Jouw organisatie is een
onderneming binnen het kader
van dit project!

Stap 2

• Voldoe je aan de
ontvankelijkheidsvoorwaarden?
JA/NEE

• Grootte van de onderneming?
MKB/KMO of groter?

• Verbonden of
partnerondernemingen?

Stap 3: 

“De minimis”?

Stap 4: 

Art. 20 Schema?

Stap 5: 

2 Seas schema? 
(12 articles)

Stap 6: 

Other AGVV 
artikels?

OF

Mitigerende maatregelen voor het risico op 

staatssteun - EEP

OFOF

Zie User guide to the SME Definition (EC)

Zie State aid guidance for 2 Seas applicants

Opties



Hoe omgaan met Staatssteun?

• Zelf evaluatie van het risico op staatssteun in 

het EEP

• Vraag hulp!

– Bediscussieer vragen tijdens 1-op-1 vergaderingen

– Contacteer je territoriale facilitator

– Contacteer de JS Officer bevoegd voor Staatssteun

Mr Wilde PETRONE

Email: w.petrone@interreg2seas.eu

Tel: +33 3 20 21 84 92

mailto:w.petrone@interreg2seas.eu


Meer informatie

• Belangrijke documenten en links
– Programme Handboek – Factsheet 11 - hier

– 2 Zeeën begeleiding voor staatssteun voor aanvragers - hier

– Artikel 107 of TFUE - hier

– Commissie Notitie op de Staatssteun notie gerelateerd aan
Artikel 107(1) TFEU - hier

– R&D&I staatssteun kader– hier

– INTERACT – Staatssteun en ETC Q&A – hier

– Gebruikershandleiding voor MKB/KMO definitie - hier

– Nationale website voor staatssteun

http://www.interreg2seas.eu/en/content/state-aid
http://www.interreg2seas.eu/en/content/state-aid
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:12008E107
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.262.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2016:262:TOC
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/rdi_framework_en.pdf
http://www.europe-en-france.gouv.fr/content/download/32426/322828/file/State aid and ETC Questions and Answers_April 2015_final.pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10109/attachments/1/translations/en/renditions/pdf


Inkomsten (Factsheet 10)

Liquide middelen die direct worden betaald door de 

gebruikers van de goederen, zoals aanrekeningen voor het 

gebruik van infrastructuur, verkoop of huur van gebouwen, 

of  betalingen voor diensten minus de operationele kosten

(…).

Bron: Artikel 61 van Verordening (EU) Nr. 1303/2013



Inkomsten (Factsheet 10)

• Twee situaties:

– Projecten die netto inkomsten genereren tot en met 4 jaar na afsluiting

van het project (en mogelijk ook gedurende de uitvoering) (Artikel

61)

– Projecten die netto inkomsten genereren, enkel tijdens de uitvoering

van het project (Artikel 65)

• Dient te worden gedeclareerd in het EEP door middle van vragen in deel B.3 

partner budget.

• Uitzonderingen voor staatssteunrelevante partners (Omnibus richtlijn) 

Bron: Verordening (EU) 1303/2013



Bedankt voor uw aandacht!


