Subsidieregeling GIST
(inclusief toelichting)
Datum: 19 november 2020

Paragraaf 1. Algemene bepalingen
Deze subsidieregeling (“Regeling”) is vastgesteld door de Managementautoriteit van het
Interreg VA programma Grensregio Vlaanderen – Nederland 2014 - 2020. Als onderdeel van
het Interreg VA programma is de uitvoering van het project GIST en deze regeling opgedragen
aan de projectverantwoordelijken van het GIST-project, te zeggen de Vlaamse Instelling voor
Technologisch Onderzoek (VITO), Gemeente Rotterdam en Cleantech Delta (CTD), hierna de
GIST-partners genoemd.
Deze Regeling is een reglement voor deelname aan het project GIST door ‘projectpartners’
(PP) en ‘projectpartners light (PPL)’, zoals bedoeld in het Programmareglement. Dit reglement
is aanvullend op het Programmareglement voor de uitvoering van het
Samenwerkingsprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland 2014-2020. Dit betekent dat de
regels van het Programmareglement steeds van toepassing zijn, tenzij op die punten waar het
reglement verder strekt dan/ een meer nadere uitwerking geeft aan de regels van het
programmareglement.
Op punten waarin deze Regeling niet voorziet dan wel minder ver strekt, is het programmareglement van toepassing. De laatste versie hiervan is te vinden via:
http://www.grensregio.eu/mijn-project/downloads

Artikel 1.

Definities

In deze Regeling wordt verstaan onder:
Interreg VA-programma:
a. Programma: het Samenwerkingsprogramma Interreg VA Grensregio VlaanderenNederland 2014-2020;
b. Algemene beleids- en subsidiabiliteitsregels: de regels zoals opgenomen in het
Programmareglement;
c. Comité van Toezicht: het in het kader van het Programma ingestelde orgaan dat toezicht
houdt op de uitvoering van dit programma;
d. Managementautoriteit: de provincie Antwerpen (België), aangewezen als
Managementautoriteit van het Programma, zoals bedoeld in artikel 113 van Verordening
(EU) 1303/2013;
e. Programmareglement: het programmareglement voor de uitvoering van het
samenwerkingsprogramma Vlaanderen-Nederland 2014-2020, zoals gepubliceerd op de
website van het Programma.
Project GIST:
f. VITO: De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, per adres Cleantech Flanders,
Centrum-Zuid 1111, 3530 Houthalen-Helchteren, België. VITO/Cleantech Flanders treedt
op als beherende partner van het GIST-project;
g. Regio: de Vlaamse provincies (België), Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Limburg
(Nederland);
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h. Stuurgroep: in de stuurgroep zijn de drie GIST-partners vertegenwoordigd. De stuurgroep
keurt ingediende projectvoorstellen goed of af, rekening houdend met de adviezen
uitgebracht door de Adviesraad en bewaakt daarbij de indicatoren van het GIST-project.
De Stuurgroep is gemachtigd om bezwaren te behandelen;
i. Adviesraad: een commissie aangewezen door de Stuurgroep, met als taak te adviseren
over ingediende aanvragen;
j. Begunstigde: iedere deelnemer in het cluster afzonderlijk, conform de definitie in artikel
2, onder 10 van Verordening (EU) 1303/2013;
k. Penvoerder: de begunstigde die in de samenwerkingsovereenkomst wordt benoemd als
aanspreekpunt voor het project;
l. Opdrachtnemer: de externe organisatie die door het cluster wordt ingehuurd voor het
uitvoeren van de FEED-studie, dan wel lichte FEED-studie (FEED light);
m. Samenwerkingsovereenkomst: de ondertekende overeenkomst tussen de Penvoerder en
alle begunstigden waarin de betrekkingen tussen de partijen zijn geregeld.
Haalbaarheidsprojecten:
n. Algemene groepsvrijstellingsverordening: Verordening (EU) nr. 651/2014 van de
Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de
artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard;
o. Milieustudie: zoals bedoeld in artikel 49, lid 1 van de Algemene
groepsvrijstellingsverordening; deze studies richten zich op het bevorderen van efficiënte
omgang met hulpbronnen in het (industriële) bedrijfsleven door het stimuleren van
aanpassing van productieprocessen, en waarbij in het kader van GIST onderscheid
gemaakt wordt tussen:
i. Een FEED-light haalbaarheidsstudie (HBS-light), bedoeld om specifieke kennis of
technische vragen op te lossen om een business case te beoordelen. Typische HBSlight trajecten zijn een samenwerking van de aanvrager (asset owner) met een
kennispartij of een technisch expert en hebben een omvang van minimaal 15k€
(20k€ voor de vijfde oproepperiode - 15 januari 2020 t/m 15 maart 2020 – en
zesde oproepperiode – 1 december 2020 t/m 31 januari 2021) en maximaal 30k€
(40k€ voor de vijfde oproepperiode - 15 januari 2020 t/m 15 maart 2020 – en
zesde oproepperiode – 1 december 2020 t/m 31 januari 2021), waarvan 50%
wordt gesubsidieerd. De impact van de studie is de verhouding van het
investeringsbedrag over de kostprijs van de studie. Deze verhouding bedraagt
minimaal een investeringsbedrag van 10 keer de kostprijs van de studie (of het
investeringsbedrag is minimaal 20 keer het subsidiebedrag).
ii. Een grootschalige FEED-studie voor het detailleren van concepten, zodat alle
operationele uitdagingen, inclusief financiële risico´s, duidelijk zijn, vóór het doen
van een kapitaalinvestering. Het budget voor een FEED-studie in GIST bedraagt
minimaal 30k€ en maximaal 240k€ (80k€ voor de vijfde oproepperiode - 15 januari
2020 t/m 15 maart 2020 – en zesde oproepperiode – 1december 2020 t/m 31
januari 2021), waarvan 50% wordt gesubsidieerd. Bij grootschalige FEED trajecten
is de aanvrager (asset owner) betrokken en worden de technische leveranciers
ingehuurd door Project Partner light. De impact van de studie is de verhouding
van het investeringsbedrag over de kostprijs van de studie. Deze verhouding
bedraagt minimaal een investeringsbedrag van 10 keer de kostprijs van de studie
(of het investeringsbedrag is minimaal 20 keer het subsidiebedrag).
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p. Kosten: De kosten die in aanmerking worden genomen voor een FEED-, respectievelijk
FEED-light project, zijn enkel de kosten voor de externe partij, zoals die voorkomen in
het lastenboek (rubriek externe expertise). Kosten voor eigen werkingsuren,
reiskosten, materialen of andere kosten, worden niet in aanmerking genomen;
q. kleine en middelgrote onderneming: onderneming als bedoeld in Bijlage I van de
Algemene groepsvrijstellingsverordening (afgekort ‘MKB/KMO’) en gevestigd in de
Regio zoals bedoeld onder Artikel 1.g;
r. onderneming: organisatie met rechtspersoonlijkheid die een economische activiteit
uitoefent, ongeacht de wijze waarop zij wordt gefinancierd;
s. De-minimissteun overeenkomstig EU-verordening nr. 1407/2013.

Artikel 2.

Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door zowel grote ondernemingen (GO) als ondernemingen
uit het MKB/KMO.

Artikel 3.

Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op de uitvoering van een
haalbaarheidsstudie van:
i. het type HBS light, in dit geval FEED light, zoals bedoeld onder artikel 1,
sub p, i
ii. ofwel het type FEED, zoals bedoeld onder artikel 1, sub p, ii
ter voorbereiding van een investering.

Artikel 4.

Weigeringsgronden

Subsidie als bedoeld in artikel 3 wordt geweigerd indien:
a. de gevraagde subsidie niet valt onder het toepassingsbereik van de algemene
groepsvrijstellingsverordening zoals bepaald in artikel 49 van de algemene
groepsvrijstellingsverordening;
b. niet is voldaan aan het bepaalde in artikel 6 van de Algemene
groepsvrijstellingsverordening;
c. ten aanzien van één of meer van de aanvragers een bevel tot terugvordering uitstaat als
bedoeld in artikel 1, vierde lid, onder a, van de Algemene groepsvrijstellingsverordening;
d. één of meer van de aanvragers een onderneming in moeilijkheden is als bedoeld in artikel
2, onder 18, van de Algemene groepsvrijstellingsverordening en deze onderneming geen
de-minimisverklaring kan voorleggen met voldoende ruimte voor de gevraagde subsidie;
e. één of meer van de Begunstigden geen rechtspersoon is.
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Artikel 5.

Subsidievereisten algemeen

1. De aanvragers voor milieustudies, meer bepaald FEED- en FEED-light haalbaarheidsstudies,
dienen gevestigd te zijn in de Regio, zoals bedoeld in artikel 1 sub g.
2. De FEED of FEED-light studie sluit aan op de doelstellingen van het Programma,
investeringsprioriteit Sd3C: ‘Het bevorderen van efficiënte omgang met hulpbronnen in
het (industriële) bedrijfsleven door het stimuleren van aanpassing van productieprocessen.
3. De start van de FEED of FEED-light studie vindt plaats nadat de overeenkomst werd
ondertekend. Het is evenwel toegelaten om reeds aan te vangen met de uitvoering van de
FEED of FEED-light studie op de dag die volgt op de dag van indiening. In geval van nietontvankelijkheid of afwijzing zijn de gemaakte kosten niet subsidiabel en voor rekening van
de aanvrager(s).
4. De haalbaarheidsstudie van het type FEED-light, met inbegrip van de datum van de laatste
factuur, wordt afgerond, behoudens verlenging zoals bedoeld in artikel 17 paragrafen 6 en
8, binnen maximaal zes (6) maanden na de start van de subsidiabele periode van de FEEDlight haalbaarheidsstudie.
5. De haalbaarheidsstudie van het type FEED met inbegrip van datum van de laatste factuur,
wordt afgerond, behoudens verlenging zoals bedoeld in artikel 17 paragrafen 6 en 8, binnen
maximaal twaalf (12) maanden (zes maanden voor de vijfde oproepperiode - 15 januari
2020 t/m 15 maart 2020 en voor uiterlijk 30/09/2021 voor de zesde oproepperiode – 1
december 2020 t/m 31 januari 2021), na de start van de subsidiabele periode.

Artikel 6

Subsidievereisten milieustudie

1. Onverminderd artikel 5 wordt, om voor subsidie voor een haalbaarheidsstudie zoals
bedoeld in artikel 3 in aanmerking te komen, voldaan te worden aan de volgende vereisten:
a. het project is gericht op het nagaan van de haalbaarheid van een investering in het
kader van een innovatietraject;
b. het project wordt uitgevoerd door een Opdrachtnemer naar keuze van begunstigde of
het consortium: er op lettend dat de Opdrachtnemer beschikt over voldoende
expertise om een succesvol project op te leveren;
c. het project beoogt het doen van een investering in vernieuwende cleantech
oplossingen in de maakt/procesindustrie;
d. het project wordt aangevraagd door een GO of MKB/KMO of samenwerkingsverband
en de haalbaarheidsstudie wordt uitgevoerd ter voorbereiding van een investering;
e. het project scoort gelijk aan of boven de minimale punten als benoemd in artikel 13.
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2. Aan de aanvraag tot subsidie voor een haalbaarheidsstudie liggen ten grondslag:
a. een projectplan waarin in ieder geval is opgenomen:
1°. een beschrijving van de inhoud van de milieustudie, meer bepaald de FEED of
FEED-light haalbaarheidsstudie,
2°. een beschrijving van hoe de haalbaarheidsstudie bijdraagt tot het wegnemen van
de barrières om te investeren in een oplossing die de grondstofefficiëntie
wezenlijk verhoogt,
3°. een beschrijving van het potentieel van het innovatietraject voor de aanvrager(s);
alsook een rechtvaardiging van het daaraan gekoppeld investeringsbedrag, dat
minimaal 10x het budget voor een FEED of de FEED-light studie bedraagt,
4°. een sluitende begroting van kosten en financiering van de haalbaarheidsstudie,
5°. voor HBS-light, zoals bedoeld in artikel 1 sub p, i: een gemotiveerde beschrijving
van de geschikte partij(en) als potentiële uitvoerder van de haalbaarheidsstudie;
6°. voor aanvragen in de 6de oproep: een gemotiveerde argumentatie, hoe het project
succesvol afgerond kan worden ten laatste op de einddatum 30/09/2021,
b. een volledig ingevulde en ondertekende verklaring waaruit de jaaromzet, balanstotaal
en omvang blijken, inclusief de achterliggende berekeningswijze; voor MKB/KMO
bestaat hiervoor de ‘KMO/MKB-test’;
c. een verklaring dat de aanvrager geen onderneming in moeilijkheden is, zoals bedoeld
in artikel 4 lid e of een de-minimisverklaring.

Artikel 7.

Subsidiabiliteit van kosten

1.

Als subsidiabele kosten voor haalbaarheidsstudies worden uitsluitend in aanmerking
genomen de kosten verbonden aan de uitvoering van de haalbaarheidsstudie, en die
ingediend worden in de kostenrubriek uit het programmareglement voor externe
expertise en diensten.

2.

Voor alle projecten geldt dat de kosten daadwerkelijk en aantoonbaar moeten zijn
betaald binnen de looptijd van het project, oftewel na de startdatum en uiterlijk op de
einddatum van de Milieustudie.

3.

Enkel kosten die gemaakt zijn in overeenstemming met de subsidiabiliteitsregels uit het
Programmareglement §4 en die binnen de in de Samenwerkingsovereenkomst
gedefinieerde periode vallen, komen in aanmerking voor subsidie.

4.

Voor dezelfde subsidiabele kosten, kan slechts éénmaal subsidie worden verkregen.

5.

De GIST projectpartners kunnen niet als externe partij (Opdrachtnemers) deelnemen in
FEED- en FEED-light projecten.

Paragraaf 2.

Subsidiebedragen
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Artikel 8.

Subsidieplafond

1. Voor alle tijdvakken zoals bedoeld in Art. 8.2 t/m 8.6 samen, bedraagt het totale
subsidieplafond voor FEED-studies €903.500,- en het subsidieplafond voor FEED light
haalbaarheidsstudies € 150.250,- daarbij inbegrepen het bedrag aan subsidies dat vrijvalt
van lopende GIST-projecten tot en met de dag voorafgaand aan de Stuurgroep
vergadering waarin beslist wordt welke HBS-studies worden toegewezen. De
subsidieplafonds per tijdvak zoals bedoeld in Art. 8.2 t/m 8.6 geven een hoger totaal en
zijn enkel bedoeld om de toekenning van subsidies te spreiden over de looptijd van het
project. De totaalbijdrage voor het gehele GIST-project zal echter niet hoger zijn dan €
1.053.500,-.
2. Voor het tijdvak vanaf de publicatiedatum (15 juni 2018, 23.59 uur) tot en met 31
augustus 2018 17.00 uur bedraagt het subsidieplafond voor FEED-studies € 360.000,- en
het subsidieplafond voor HBS-light € 60.000,-.
3. Voor het tijdvak vanaf de publicatiedatum (15 oktober 2018, 23.59 uur) tot en met 15
december 2018 17.00 uur bedraagt het subsidieplafond voor FEED-studies € 360.000,en het subsidieplafond voor HBS-light € 60.000,-.
4. Voor het tijdvak vanaf de publicatiedatum (15 januari 2019, 23.59 uur) tot en met 15
maart 2019 17.00 uur bedraagt het subsidieplafond voor FEED-studies € 360.000,- en het
subsidieplafond voor HBS-light € 60.000,-.
5. Voor het tijdvak vanaf de publicatiedatum (15 juni 2019, 23.59 uur) tot en met 31
augustus 2019 17.00 uur bedraagt het subsidieplafond voor FEED-studies € 360.000,- en
het subsidieplafond voor HBS-light € 60.000,-.
6. Voor het tijdvak vanaf de publicatiedatum (15 januari 2020, 23.59 uur) tot en met 15
maart 2020 17.00 uur bedraagt het subsidieplafond voor FEED-studies € 0,- en het
subsidieplafond voor HBS-light minimaal € 120.500,- plus daarbij het bedrag aan subsidies
dat vrijvalt van lopende GIST-projecten tot en met de dag voorafgaand aan de Stuurgroep
vergadering waarin beslist wordt welke HBS-studies worden toegewezen.
7. Voor het tijdvak vanaf de publicatiedatum (15 november 2020, 23.59 uur) tot en met 31
januari 2021 17.00 uur bedraagt het subsidieplafond voor FEED-studies € 0,- en het
subsidieplafond voor HBS-light minimaal het niet-toegewezen subsidiebedrag, daarbij
inbegrepen het bedrag aan subsidies dat vrijvalt van lopende GIST-projecten tot en met
de dag voorafgaand aan de Stuurgroep vergadering waarin beslist wordt welke HBSstudies worden toegewezen.
8. De Stuurgroep is bevoegd tot het vaststellen van wijzigingen in één of meer van de
subsidieplafonds in de leden 2 tot en met 7. Indien de Stuurgroep gebruik maakt van deze
bevoegdheid, wordt het gewijzigde plafond gepubliceerd vóór aanvang van het
betreffende tijdvak.
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Artikel 9.

Hoogte van de toe te kennen subsidie

1.

De subsidie voor haalbaarheidsstudies van het type FEED zoals bedoeld in artikel 3, onder
b, bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van €120.000 (€40.000
voor de vijfde oproepperiode - 15 januari 2020 t/m 15 maart 2020 – en zesde
oproepperiode – 1 december 2020 t/m 31 januari 2021). De eigen bijdrage voor de
begunstigden is daarmee 50% van de subsidiabele kosten.

2.

De subsidie voor haalbaarheidsstudies van het type FEED-light zoals bedoeld in artikel 3
onder a, bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van €15.000
(€20.000 voor de vijfde oproepperiode - 15 januari 2020 t/m 15 maart 2020 – en zesde
oproepperiode – 1 december 2020 t/m 31 januari 2021). De eigen bijdrage voor de
begunstigde(n) is daarmee 50% van de subsidiabele kosten. De kosten voor een FEEDlight haalbaarheidsstudie dienen ten minste €15.000 te bedragen (€20.000 voor de vijfde
oproepperiode - 15 januari 2020 t/m 15 maart 2020 – en zesde oproepperiode – 1
december 2020 t/m 31 januari 2021), aanvragen met een lagere kost worden afgewezen.

3.

Inkomsten gegenereerd tijdens de uitvoering van het project door MKB/KMOondernemingen, zoals bedoeld in Artikel 1 sub q, hoeven niet verrekend te worden. Grote
ondernemingen zijn verplicht om de netto-inkomsten, zoals bepaald in het
Programmareglement, paragraaf 4.13, die gegenereerd worden tijdens de
projectuitvoering, te verrekenen met de kosten. Dit geldt niet voor grote ondernemingen
uit oproep 6 die de-minimissteun ontvangen.

4.

Subsidie op grond van deze regeling wordt verleend als geoorloofde staatssteun op grond
van artikel 49 van de Algemene groepsvrijstellingsverordening. Voor projecten van
oproep 6 kan de subsidie ook toegekend worden als de-minimissteun overeenkomstig
EU-verordening nr. 1407/2013.

Paragraaf 3. De aanvraag
Artikel 10.

Vereisten aanvraag

1.

Aanvragen kunnen worden ingediend in de periodes waarin een subsidieplafond is
opengesteld, als bedoeld in artikel 8.

2.

Aanvragen worden schriftelijk ingediend met gebruikmaking van de daartoe door de
Stuurgroep vastgestelde (digitale) procedure en bescheiden.

3.

Een aanvraag omvat minstens het volledig ingevulde en ondertekende
aanvraagformulier met de daarbij behorende voorgeschreven bijlagen. Alle relevante
documenten worden beschikbaar gesteld via www.cleantechflanders.com

Artikel 11.

Verdeelcriterium
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De subsidie wordt per tijdvak als bedoeld in artikel 8 verdeeld op volgorde van rangschikking
aan de hand van de beoordelingscriteria als bedoeld in artikel 13 en artikel 14.

Artikel 12.

Behandeling aanvragen

1.

De beherende partner van het GIST-project, zoals vermeld in artikel 1.f, toetst de
aanvraag op ontvankelijkheid, zie dit artikel 12.2. Onontvankelijke aanvragen worden
afgewezen en kunnen waar mogelijk opnieuw worden ingediend.

2.

Volledige aanvragen worden getoetst aan de formele en juridische vereisten conform
artikel 5 en artikel 6 van deze regeling.

3.

Als de volledige aanvraag voldoet aan deze vereisten, wordt deze voorgelegd aan de
Adviesraad. Deze toetst per tijdvak als bedoeld in artikel 8 subsidieaanvragen voor
haalbaarheidsstudies aan de criteria in artikel 13.

4.

De Adviesraad brengt een advies uit aan de Stuurgroep van het GIST-project over het
toekennen van de subsidie. Dit advies wordt uitgebracht binnen 6 weken na het
verstrijken van de deadline voor indiening en bestaat uit een rangschikking van de
projecten van hoogst behaalde score in punten tot laagst behaalde score in punten.

5.

De Stuurgroep neemt het advies van de Adviesraad mee in het besluit tot goedkeuring
en verdeelt de beschikbare subsidie binnen het subsidieplafond als bedoeld in Artikel
9 over de projecten, rekening houdend met de bepalingen met betrekking tot de
minimum bedragen en rekening houdend de GIST projectindicatoren:
- de indicator voor het aantal PPL’s of KMO’s (≥ 25);
- het totale budget beschikbaar voor subsidies, zoals vermeld in Art. 8.1.
De stuurgroep neemt het besluit op de aanvraag uiterlijk tien weken na sluiting van
het tijdvak waarin de volledige aanvraag is ingediend.

6.

De Penvoerder ontvangt gemotiveerd bericht van het besluit op de aanvraag via email,
gevolgd door een schrijven ter bevestiging.

Artikel 13.
Beoordelingscriteria aanvragen haalbaarheidsstudies
1.
Aanvragen voor haalbaarheidsstudies worden beoordeeld op de volgende criteria:
a. Competenties van de uitvoerder(s);
b. Economische impact;
c. Ecologische impact;
d. Kwaliteit van het projectplan, voor oproep 6 omvat dit ook de argumentatie
omtrent de haalbaarheid om de studie uiterlijk 30/09/2021 af te ronden.
2.

Voor elk van de 4 criteria wordt een score toegekend van 0 tot en met 5. De criteria
worden onafhankelijk van elkaar gescoord. Criteria 1, 3 en 4 wegen mee voor elk 1/5,
criterium 2 weegt mee voor 2/5. Om in aanmerking te komen voor subsidie dient een
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projectaanvraag op elk critérium afzonderlijk minimaal 2 (op maximaal 5). De totale
gewogen score moet minimaal 12,5 (op maximaal 25) bedragen. Indien binnen een
oproep meerdere projecten in aanmerking komen voor subsidiëring, waarvoor het
totaal aan middelen het beschikbare budget voor die oproep overschrijdt, zal de
Stuurgroep de projecten rangschikken in volgorde van de toegekende score en enkel
de hoogst scorende projecten voordragen voor subsidiëring, zodat de middelen van
het GIST-project toereikend zijn. Bij gelijke totaalscore, geldt de volgende
rangschikking van de criteria:
1. Economische impact;
2. Ecologische impact;
3. Competenties van de uitvoerder(s);
4. Kwaliteit van het projectplan incl. haalbaarheid om studie tijdig af
te ronden.
Indien hierna nog een ex aequo ontstaat, is de Stuurgroep gemachtigd om een
eindbeslissing te treffen op basis van een eenvoudige stemming.

Paragraaf 4.
Artikel 14.

Verplichtingen van de begunstigde
Overeenkomst

Bij verlening van subsidie, wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen de
beherende projectpartner van het GIST-project (zoals bepaald in artikel 1f) en de
Begunstigde(n) welke tenminste een vermelding bevat van:
1. gegevens van het project;
2. financieel beheer;
3. wijze waarop project inhoudelijk wordt uitgevoerd;
4. doorvertaling verantwoordelijkheden van beherende projectpartner;
5. afspraken rond intellectueel eigendom;
6. machtiging voor e-loket;
7. bevestiging overige bepalingen projectaanvraag;
8. algemeen.

Artikel 15.

Bevoorschotting

Er worden geen voorschotten verstrekt.

Artikel 16.
1.

Verplichtingen van de begunstigde

Het project wordt uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij de Penvoerder
schriftelijk toestemming van de beherende GIST-project partner heeft gekregen hiervan
af te wijken. De Penvoerder heeft de plicht voorgenomen afwijkingen in de uitvoering
direct te melden aan de Stuurgroep.
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2.

Iedere Begunstigde leeft het Programmareglement van het Interreg VA-programma
Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 na.

3.

De GIST projectverantwoordelijke betaalt de subsidie die hij ontvangt op basis van een
tussentijdse rapportage en het verzoek tot vaststelling zo spoedig mogelijk, integraal en
rechtstreeks door naar de Begunstigden, naar rato van het subsidiepercentage en het
aandeel in de gerealiseerde subsidiabele kosten per partner.

4.

Begunstigden voldoen aan de voorwaarden inzake promotie, welke door het
Programma worden gesteld in het Programmareglement.

5.

De Stuurgroep aan de verlening van de subsidie nadere verplichtingen voor de
Begunstigde(n) verbinden.

Artikel 17.

Tussentijdse rapportering, eindrapportering en verlengingen

1.

Gedurende de uitvoering van een grootschalige FEED haalbaarheidsstudie heeft de
Penvoerder de mogelijkheid om om de vier maanden een tussentijdse inhoudelijke
rapportage in te dienen, de eerste rapportering te rekenen vanaf de startdatum van de
activiteiten. Voor de inhoudelijke rapportering is een template beschikbaar via
https://cleantechflanders.com/nl/projecten/gist-growing-industry-throughsustainability-transition#project-application. Het eindrapport kan worden toegezonden
aan GIST-projectrapportage@cleantechflanders.com.

2.

De financiële rapportage vindt plaats via de (digitale) procedure middels het Interreg eloket. Dit kan op continue basis.

3.

Facturen hebben een maximale geldigheid van 6 maanden na betaaldatum. Is die
periode verstreken, dan zijn de kosten slechts ten dele subsidiabel. De van toepassing
zijnde regels in het Programmareglement, meer bepaald paragraaf 2.2.c, vormen harde
verplichtingen. Begunstigden worden daarom aanbevolen om projectuitgaven binnen
de vier maanden na de betaaldatum te declareren.

4.

De eindrapportage gaat vergezeld van:
o een inhoudelijke rapportage bij een innovatieproject of een exemplaar van het
onderzoeksrapport bij een haalbaarheidsstudie (voor de inhoudelijke rapportage
is een template beschikbaar, met inbegrip van de projectresultaten en een zo
concreet mogelijke beschrijving van de sociaaleconomische impact van het
project. Het eindrapport kan worden toegezonden aan GISTprojectrapportage@cleantechflanders.com;
o een totaaloverzicht van de subsidiabele kosten, met andere woorden de kosten
voor de externe expertise, gespecificeerd per begunstigde, tot het moment van
opstellen van de eindrapportage;
o kopieën van betaalbewijzen;
o bewijzen van promotie en publiciteit.
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5.

De beherende projectpartner van het GIST-project is verplicht om de subsidie die werd
uitbetaald door het Programma in het kader van door de PPL gedeclareerde kosten,
door te storten aan de PPL. De beherende partner van het GIST-project stelt een
proportioneel aandeel van de verleende bijdrage betaalbaar. De doorbetaling aan de
Begunstigden zal nooit hoger zijn dan de bedragen die de beherende partner van het
GIST-project ontvangt van het Programma.
6. Verlengingen van GIST-projecten zijn mogelijk, op voorwaarde dat deze gevraagd worden
voor de laatst bekende projecteinddatum met opgaaf van gegronde redenen en nieuwe
einddatum. Projecten van de de oproepen 1 t/m 5 kunnen verlengd worden tot 1 mei
2021. Projecten van oproep 6 kunnen verlengd worden met als uiterlijke einddatum
30/09/2021
7. Aanvragers van oproep 6 dienen rekening te houden met economische gevolgen van de
heersende coronapandemie en het gegeven dat er ook 2021 nog corona-restricties van
kracht zullen.
8. De stuurgroep behandeld de aanvraag voor verlenging en beslist over toezegging of
afwijzing.

Paragraaf 5.
Artikel 18.

Vaststelling
Vaststelling van de subsidie

1.

Uiterlijk op de einddatum van het project dient de Penvoerder een schriftelijk verzoek
tot vaststelling in bij VITO/Cleantech Flanders. Hiertoe stelt de Stuurgroep de (digitale)
procedure vast.

2.

Dit verzoek gaat vergezeld van:
o een inhoudelijke eindrapportage over de haalbaarheidsstudie, zoals vermeld in
artikel 14 paragraaf 4.
o een totaaloverzicht van de subsidiabele kosten, met andere woorden de kosten
voor de externe expertise, gespecificeerd per begunstigde, tot het moment van
opstellen van de eindrapportage;
o kopieën van betaalbewijzen;
o bewijzen van promotie en publiciteit;
o Impactmeting van het project: toelichting op de projectindicatoren en een zo
concreet mogelijke beschrijving van de sociaaleconomische impact van het
project.

3.

De subsidie wordt niet hoger vastgesteld dan in de overeenkomst is vastgelegd. Zijn de
subsidiabele kosten lager dan het toegekende subsidiebedrag, dan wordt het
subsidiebedrag evenredig naar beneden bijgesteld.
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4.

De uitbetaling aan de Begunstigden zal nooit hoger zijn dan de bedragen die de GISTprojectverantwoordelijke ontvangt van het Programma

5.

Verleende bedragen worden niet uitgekeerd en reeds uitgekeerde bedragen zijn
terstond en zonder enige ingebrekestelling opeisbaar zodra blijkt dat de aanvrager
onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt in de subsidieaanvraag en/of het
verzoek tot vaststelling.

Paragraaf 6. Slotbepalingen
Artikel 19.

Klachtenprocedure

Klachten en bezwaren gericht op besluiten voortvloeiend uit deze regeling kunnen binnen de
daarvoor gestelde termijnen worden verzonden naar het postadres als genoemd in artikel 1
sub f. De stuurgroep gaat de gegrondheid van de klacht of het bezwaar na en formuleert een
schriftelijk antwoord. Dit antwoord is bindend en bevat eventueel een toelichting over de
beoordeling van de projectvoorstellen of verduidelijking van de geldende regelingen. Scores
van de adviesraad worden nooit meegedeeld.

Artikel 20.

Publicatie en inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag waarop de regeling wordt gepubliceerd
op de webpagina van het GIST-project onder beheer van Cleantech Flanders. De andere GISTpartners voorzien duidelijke links naar deze pagina op hun respectieve websites.

Artikel 21.

Volgbepaling

Indien de hogere regelgeving van de Europese Commissie of het Programma wijzigen op
punten die eveneens van toepassing zijn binnen deze regeling, zijn die wijzigingen onverkort
van toepassing op begunstigden onder deze regeling.

Artikel 22.

Hardheidsclausule

Indien toepassing van deze regeling voor de Begunstigde tot onbillijke of onredelijke gevolgen
leidt die niet in verhouding staan tot hetgeen met de regeling wordt nagestreefd, kan de
Stuurgroep afwijken van het bepaalde in deze regeling, voor zover daarmee geen strijdigheid
met Europese regelgeving of Interreg-vereisten ontstaat.

Artikel 23.

Titel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling GIST.
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Bijlage. Toelichting op de regeling
Deze regeling maakt onderdeel uit van het Interreg VA project GIST. GIST wordt gefinancierd
uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), door middel van een bijdrage uit
het Interreg VA-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020. Daarnaast dragen
enkele Zuid-Nederlandse en Vlaamse provincies, het Vlaams Gewest en het Nederlandse
Ministerie van Economische Zaken bij aan de financiering van GIST. Het besluit tot de bijdrage
aan dit project is goedgekeurd door het Comité van Toezicht van Interreg VA Grensregio
Vlaanderen-Nederland 2014-2020.
Projectverantwoordelijke voor het GIST-project is de Vlaamse Instelling voor Technologisch
Onderzoek (VITO nv). GIST is een geïntegreerd project, waarin de subsidieregeling voor Project
Partners of Project Partners Light (of PP, PPL, nl. GO en MKB/KMO) om innovatiegerichte
projecten mede te financieren, van toepassing is. De Stuurgroep beoordeelt ingediende
aanvragen en besluit deze al dan niet te honoreren met een subsidie. Onderhavige regeling is
de formele basis voor deze beoordeling.
Het budget voor subsidies bedraagt € 1.053.500,-. Dit budget wordt in schijven beschikbaar
gesteld, zoals bepaald in artikel 8.
In deze toelichting wordt bij enkele artikelen nadere uitleg gegeven.

Paragraaf 1
Projecten die onder deze regeling subsidie aanvragen en ontvangen, ontvangen steun uit het
EFRO. Dit betekent dat de projecten moeten voldoen aan alle regelgeving die daaraan is
verbonden. De ‘algemene beleids- en subsidiabiliteitsregels van Interreg VA Grensregio
Vlaanderen-Nederland 2014-2020, zoals verwoord in het Samenwerkingsprogramma (SP)’
bestaan onder andere uit:
- Verordening (EU) 1303/2013,
- Verordening (EU) 1301/2013,
- Verordening (EU) 1299/2013,
- Europese regelgeving ten aanzien van staatssteun waaronder met name Verordening (EU)
651/2014,
- Europese regelgeving ten aanzien van aanbesteding,
- Programma-regelgeving ten aanzien van subsidiabiliteit van de kosten,
- Overige programma-regelgeving.
De van toepassing zijnde regelgeving is te vinden op http://www.grensregio.eu/projectindienen/ . Met name het Programmareglement biedt toegang tot regelgeving en uitleg.
Daarnaast bevat de website van het Programma interpretatiefiches, sjablonen, nota’s, etc. die
van toepassing zijn op deze regeling en die ook behulpzaam zijn bij het voldoen aan alle
voorwaarden.
Deze regelgeving betreft de subsidiabiliteit van kosten, maar tevens andere aspecten.
Bijvoorbeeld ten aanzien van communicatie & promotie: Begunstigden moeten uiting geven
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aan de Europese subsidie die wordt ontvangen. Onder andere ook ten aanzien van de
projectadministratie en bewaarplicht van documenten zijn bepalingen opgenomen.
artikel 1, sub i (samen met artikel 7, lid 1, sub d)
In de Adviesraad neemt een diverse groep vertegenwoordigers vanuit overheid, bedrijfsleven
en kennisinstellingen zitting. De beoordeling door de Adviesraad is kwalitatief en derhalve niet
onderworpen aan kwantitatieve of afdwingbare normstellingen.
artikel 1, sub j
Deelnemende bedrijven kunnen zowel GO of MKB/KMO-bedrijven zijn, die een aanvraag
kunnen indienen. Voor een FEED light is er maximaal één deelnemend bedrijf of aanvrager.
Een haalbaarheidsstudie van het type FEED kan aangevraagd worden door meer dan één
bedrijf of consortium. In het geval van een consortium is één van de bedrijven de
hoofdaanvrager. De uitvoerder van de haalbaarheidsstudie of opdrachtnemer is steeds een
externe partij, die kan factureren aan de aanvrager.
artikel 1, sub j (samen met artikel 2)
Een GO of MKB/KMO is deelnemer (Begunstigde) wanneer de organisatie een
subsidiebijdrage in zijn kosten vraagt. Deelname voor eigen rekening en risico betekent dat
de Begunstigde voor zijn activiteiten binnen het project geen netto-inkomsten ontvangt. De
definitie van netto-inkomsten is opgenomen in het Programmareglement (paragraaf 4.13).
Andere bedrijven die belang hebben bij de haalbaarheidsstudie, maar die geen aanspraak
maken op subsidies worden vermeld in de rubriek "overige partners" en vallen niet onder de
definitie van cluster of begunstigde.
artikel 1, sub j en sub n
Op basis van de Europese definitie heeft het Interreg VA-programma Vlaanderen-Nederland
bepaald dat alleen rechtspersonen voor subsidie in aanmerking komen. Organisaties die (nog)
geen rechtspersoonlijkheid bezitten, bijvoorbeeld wanneer zij nog in oprichting zijn, komen
derhalve niet in aanmerking. Ook de zogenaamde ‘natuurlijke ondernemingsvormen’ in
Nederland, zoals zelfstandigen zonder personeel (zzp) of VOF, komen derhalve niet in
aanmerking.
artikel 1, sub l
Opdrachtnemers zijn bijvoorbeeld een kennisinstelling, adviseur, onderzoeksbureau of
laboratorium.
artikel 1, sub q
De categorisering en berekeningswijzen van kleine en middelgrote ondernemingen is
opgenomen in bijlage 1 van Verordening (EU) 651/2014. Tot het MKB/KMO behoort een
onderneming die:
1. gemeten in arbeidsjaar-eenheden (AJE)/ voltijds equivalenten (VTE) ten hoogste 250
werknemers heeft; en
2. een jaaromzet heeft van niet meer dan 50 miljoen euro; of
3. een balanstotaal heeft van niet meer dan 43 miljoen euro.
Voor verbijzondering naar kleine onderneming hierbinnen gelden lagere drempels.
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Een hulpmiddel bij deze categorisering is opgenomen op de website van het programma
(http://www.grensregio.eu/mijn-project/project-indienen/ ) als “KMO/MKB test”. Dit is een
hulpmiddel, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
Voor de berekening van de drie bovengenoemde indicatoren wordt verwezen naar de
Verordeningen EU 70/2001 en EU 364/2004, en de Aanbeveling van de Europese Commissie
“2003/361/EG” van 6 mei 2003 (kennisgeving onder nummer C92003) 1422).
Bij de aanvraag dient een berekeningswijze van de MKB/KMO status overlegd te worden,
conform de Europese definitie zoals vastgelegd in “The new SME definition; User guide and
model 2 declaration” (publicatie van de Europese Commissie, ISBN 92-894-7909-4).
Deze berekening gaat in op het geheel van de onderneming, inclusief eventueel houderschap
van aandelen in andere ondernemingen en/of het houderschap van aandelen van de
onderneming door andere ondernemingen. Afhankelijk van de mate waarin dit aan de orde
is, kwalificeert een dergelijke onderlinge relatie als ‘verbonden onderneming’ of als
‘partneronderneming’. De regelgeving bepaalt op welke wijze de omvang van deze verbonden
of partnerondernemingen moet worden meegeteld in de berekening. Op deze bepalingen zijn
enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld in het geval van investeringsmaatschappijen. Deze
uitzonderingen en de daarbij behorende voorwaarden zijn nauwgezet opgenomen in
voornoemde regelgeving en publicatie.
Voor de bepalingen van het aantal werknemers, dat bij een onderneming in dienst is geldt als
peildatum de dag van indiening van de aanvraag en worden deeltijdwerkers naar
evenredigheid van de met hen overeengekomen arbeidsduur in aanmerking genomen (op
basis van laatst afgesloten boekjaar). Voor de toepassing van het MKB/KMO-criterium wordt
gekeken naar het totale eventuele groepsverband qua eigendomsverhoudingen waar de
onderneming deel van uitmaakt (zie bijlage A). Voor de vaststelling of een onderneming als
klein of middelgroot kan worden aangemerkt, is de situatie op de datum van indiening van de
subsidieaanvraag bepalend (op basis van het laatst afgesloten boekjaar).

artikel 2
Zowel GO als MKB/KMO kan subsidie aanvragen. Alleen ondernemingen met
rechtspersoonlijkheid kunnen een aanvraag indienen. De zogenaamde natuurlijke
ondernemingsvormen (eenmanszaak, maatschap, VOF, commanditaire vennootschap,
rederij) kunnen geen subsidie aanvragen.

artikel 4, lid d
Geen van de aanvragers mag een onderneming in moeilijkheden zijn. Een onderneming in
moeilijkheden is een onderneming ten aanzien waarvan zich tenminste één van de
omstandigheden voordoet zoals bedoeld in artikel 2, onder 18a tot en met 18e, van de
Algemene groepsvrijstellingsverordening. Het is primair de verantwoordelijkheid van de PPL
om er zich van te vergewissen dat de onderneming bij indienen van het projectvoorstel niet
in moeilijkheden is.
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artikel 5, lid 3 en lid 4
Uitvoering van de haalbaarheidsstudie binnen de geschreven periode betekent dat alle
prestaties moeten zijn verricht én dat alle kosten moeten zijn betaald binnen de subsidiabele
projectperiode.

artikel 6, lid 2, onder a3
De globale beschrijving van de haalbaarheidsstudie omvat maximaal één A4 pagina. Enkele
aspecten die aan de orde gesteld kunnen worden, zijn:
a. een omschrijving van het product of de dienst waarop het innovatieproject zich richt;
b. het economisch perspectief (de te verwachten effecten op de concurrentiepositie en
continuïteit van de samenwerkende ondernemingen);
c. planning;
d. indicatieve begroting van kosten en financiering.
e. Indicatie van aansluiting van het project op markttrends
artikel 6, lid 2, sub b en sub c
Zie toelichting op artikel 1, sub q.
artikel 6, lid 2, sub c
De keuze voor een aanbieder dient tot stand te komen in overeenstemming met de Europese
en Programma-regels ten aanzien van aankoop, inkoop en gezond financieel beheer. In het
algemeen betekent dit voor ondernemingen, dat zij bij opdrachten voor diensten of
leveringen boven €50.000 de marktconformiteit moeten toetsen en vastleggen en de keuze
voor de opdrachtnemer moeten motiveren. De van toepassing zijnde regelgeving is te vinden
op http://www.grensregio.eu/mijn-project/project-indienen/ . Neemt u bij vragen of twijfel
contact op met VITO/Cleantech Flanders tel:+32 11 39 72 82)

artikel 7
Toelichting op de kostenrubrieken, subsidiabiliteit, berekeningswijzen, uitsluitingen e.d. is te
vinden in het Programmareglement, te vinden op http://www.grensregio.eu/mijnproject/downloads
artikel 7, lid 1 en lid 2, sub c
Zie toelichting op artikel 6, lid 2, sub c. De daadwerkelijk betaalde factuurbedragen zijn
subsidiabel, mits is voldaan aan alle subsidiabiliteitsvereisten.

artikel 8 in combinatie met artikel 10
De opsomming van de tijdvakken lijkt op een doorlopende indiening. De verdeelsystematiek
gaat echter uit van afgebakende tijdvakken met per (aansluitende) periode een apart plafond.
Projecten worden door een onafhankelijke Adviesraad gerangschikt, zoals in artikel 14 en 15
verwoord.
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artikel 9
De haalbaarheidsstudies vallen onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV)
artikel 49, milieustudies.
De subsidiepercentages en maximale subsidiebedragen voldoen aan de bepalingen in de
Algemene Groepsvrijstellingsverordening.
• Het EFRO percentage bij de haalbaarheidsstudies bedraagt steeds 50%;
• De eigen bijdrage bij de haalbaarheidsstudies bedraagt steeds 50%.
De eigen bijdrage dient volledig door de begunstigden te worden betaald, er mag geen sprake
zijn van aanvullende subsidies naast de bijdrage vanuit GIST (EFRO middelen).

artikel 10
De beherende partner van het gist project zal voor formats zorgen voor het aanvraagformulier
en voor de vereiste bijlagen, zoals samenwerkingsovereenkomst, MKB/KMO-verklaring, etc.
Hierbij geldt dat aanvragers deze formats kunnen gebruiken, of in een document naar eigen
vorm minimaal dezelfde informatie opnemen.

artikel 12
aanvragen dienen via aanvraag.gist-project@cleantechflanders.com ingediend te worden.
Via deze website kunnen ook alle benodigde formats worden gedownload.
Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen binnen het opengestelde tijdvak.
Indien een aanvraag niet volledig is binnen het opengestelde tijdvak, zal de aanvraag niet in
behandeling worden genomen. Aanvullingen na de sluiting van het tijdvak zijn niet mogelijk.
Een onvolledige aanvraag kan binnen het eerstvolgende tijdvak opnieuw worden ingediend.
Aanvragen die volledig zijn en voldoen aan de formele criteria in artikel 5, 6 en 7 worden aan
de Adviesraad voorgelegd. De Adviesraad brengt een advies uit aan de Stuurgroep en
rangschikt de projecten op basis van de behaalde scores. De beschikbare subsidie wordt door
de Stuurgroep verdeeld over de gerangschikte projecten, te beginnen met het hoogst
gerankte project. Uiterlijk tien weken na de sluiting van het tijdvak waarbinnen een aanvraag
is ingediend wordt een besluit genomen. De stuurgroep heeft de ruimte om af te wijken van
de rangschikking van de Adviesraad als dat leidt tot een betere invulling van de indicatoren
en/of verdeling van de subsidie over de soorten haalbaarheidsstudies.

artikel 13
De Adviesraad kent punten toe op vier criteria. De motivatie van de aanvraag op deze criteria
is aan de aanvragers. Ter illustratie enkele aspecten waaraan men kan denken per criterium:
a. Competenties van de uitvoerders en consortium als geheel: track record van de
uitvoerders, track record en expertise van in te schakelen experten,
complementariteit van aanvrager en uitvoerder;
b. Economische impact: competitiviteit van het projectconcept, bedrag van de
investering, effect op tewerkstelling;
c. Ecologische impact: milieu impact, ruimte voor schone technologie (cleantech),
potentiële bijdrage aan duurzaamheid, verhoging van de grondstofwaarde, etc.;
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d. Kwaliteit van het projectplan: fasering, risicomitigatie, etc.

artikel 14
Bij verlening van subsidie, wordt een overeenkomst opgesteld tussen de GISTprojectverantwoordelijke als beherende projectpartner van het GIST-project en de
Begunstigen (in termen van het Programma: projectpartners light PPL) welke tenminste een
vermelding bevat van:
1. gegevens van het PPL traject:
a.
Naam van het project waaronder de PPL constructie valt,
b.
Naam, adres, rechtsgeldig vertegenwoordiger van de beherende
projectpartner en van de projectpartners light,
c.
Beschrijving van het PPL traject (inhoud, kosten – en financieringsplan,
looptijd);
2. financieel beheer;
3. wijze waarop het project inhoudelijk wordt uitgevoerd;
4. doorvertaling van verantwoordelijkheden van de beherende projectpartner o.a. op
het terrein van:
a.
promotie en voorlichting,
b.
aanbesteding en gunning,
c.
verplichtingen projectadministratie,
d.
verlenen van medewerking bij controles;
5. afspraken rond intellectueel eigendom en confidentialiteitmachtiging voor het eloket;
6. bevestiging van overige bepalingen van de projectaanvraag;
7. algemeen
a.
duur van de overeenkomst,
b.
wijziging van de overeenkomst,
c.
beëindiging van de overeenkomst,
d.
toepasselijkheid recht/bevoegde rechtbank.
De Begunstigde(n) zullen vervolgens via het e-loket als projectpartner worden toegevoegd
(inclusief kosten-en financieringsplan en declaratieprognose)

artikel 15
De regeling voorziet niet in bevoorschotting. De Begunstigden moeten eerst zelf hun
projectuitgaven bekostigen. Op basis van een tussentijdse rapportage en de beoordeling
daarvan, ontvangen de Begunstigden een voorlopige bijdrage ter hoogte van de
geaccordeerde kosten vermenigvuldigd met het verleende subsidiepercentage.

artikel 16, lid 3
Deze verplichting komt voort uit de Europese regelgeving: artikel 132 van Verordening (EU)
1303/2013.
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artikel 16, lid 4
De Europese subsidieregels bevatten een verplichting tot het uiten van de Europese bijdrage,
wanneer een project promotie of publiciteit doet. Zie paragaaf 2.2 onder g van het
Programmareglement. Op het niet naleven van deze vereisten staan sancties. Zie bijlage 2 van
het Programmareglement.

artikel 17, lid 3
Facturen hebben een maximale geldigheid van 6 maanden na betaaldatum. Dit betekent dat
facturen binnen zes maanden na betaaldatum in het e-loket moeten worden gedeclareerd. Is
die periode verstreken zijn de kosten niet meer subsidiabel. Aangezien de GISTprojectverantwoordelijke de kosten van de Begunstigde(n) moet controleren en accorderen,
voordat deze daadwerkelijk gedeclareerd kunnen worden bij het Programma, raden wij u aan
uw kosten binnen uiterlijk vier maanden na betaaldatum in het e-loket te declareren.

artikel 17 en artikel 18
Rapportages, zowel de tussentijdse rapportages als verzoeken tot vaststelling, zijn onderhevig
aan controles. Allereerst de controle door VITO/Cleantech Flanders die iedere rapportage
controleert, alvorens informatie op te nemen over voortgang en financiën in de GISTrapportage aan het Interreg-programma.
Kosten van Begunstigden onder deze regeling kunnen meermaals ter nadere toetsing worden
geselecteerd in steekproefcontroles, tot enkele jaren ná afronding van de projecten. Zie
paragraaf 2.2 onder b van het Programmareglement. Weest u zich hiervan bewust!
Controles (kunnen) worden uitgevoerd door:
• het programmasecretariaat (voert haar eigen controles uit)
• de certificeringsautoriteit;
• de auditautoriteit;
• de auditdienst van DG Regio van de Europese Commissie;
• de Nederlandse en/of Vlaamse Rekenkamer;
• de Europese Rekenkamer.
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