Addendum Projectovereenkomst
Prioritaire As 5, oproep nr. 107,
Projectnummer 1112,
Technische Bijstand - EFRO Grootstedelijk Contactpunt Gent
Tussen
De Afdeling Europese Programma’s van het Agentschap Innoveren & Ondernemen als vertegenwoordiger van de Vlaamse
Regering, vertegenwoordigd door de heer Werner Van den Stockt, in de hoedanigheid van EFRO-managementautoriteit.
Adres Agentschap Innoveren & Ondernemen, Koning Albert II-laan 35, bus 12, 1030 Brussel
Hierna de “managementautoriteit” genoemd.

En
Stad Gent, met als EFRO-identificatienummer 461 en als ondernemingsnummer 0207.451.227, vertegenwoordigd door de
heer Mathias De Clercq, in zijn hoedanigheid van burgemeester en mevrouw Mieke Hullebroeck, in haar hoedanigheid van
algemeen directeur
Adres Botermarkt 1, 9000 Gent
Hierna de “promotor” genoemd.
Wordt een projectovereenkomst (hierna de ‘projectovereenkomst’) afgesloten met als voorwerp de uitvoering van het
EFRO-project ‘Technische Bijstand – EFRO Grootstedelijk Contactpunt Gent’ met projectnummer 1112 dat goedgekeurd
werd op 11 augustus 2016, hierna het EFRO-project genoemd. Met EFRO-project wordt een project bedoeld dat in het
kader van het EFRO-programma Vlaanderen 2014-2020 wordt uitgevoerd. Het programma is terug te vinden op
www.efro.be en wordt beheerd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Artikel 3 en 4 van de projectovereenkomst van 12 augustus 2016 worden gewijzigd als volgt:

Artikel 3: Projectbegroting
De totale EFRO-projectuitgaven worden, conform de tabellen opgenomen in de laatst goedgekeurde projectdefinitie,
geschat op 349.593,25 EUR. Deze EFRO-projectuitgaven dienen bij de rapportering, zoals beschreven in de “Praktische gids
subsidiabiliteit en projectuitvoering” (cfr. artikel 22), bewezen te worden.
De na controle aanvaarde subsidiabele EFRO-projectuitgaven kunnen maximaal 349.593,25 EUR + 10% bedragen, dit
volgens de regels opgenomen in de “Praktische gids subsidiabiliteit en projectuitvoering”.
De totale subsidiabele EFRO-projectuitgaven op het moment van de projectgoedkeuring, zijnde de basis voor de berekening
van de maximale EFRO-subsidie zijn gelijk aan de totale EFRO-projectuitgaven aangezien het project geen inkomsten
genereert.
Indien geen rekening werd gehouden met inkomsten bij de goedkeuring en/of uitbetaling van de EFRO-subsidie en toch zou
blijken dat het EFRO-project netto-inkomsten genereerde, zullen deze tot 3 jaar na voltooiing van het EFRO-project worden
afgetrokken van de bewezen totale EFRO-projectuitgaven en zal teveel betaalde EFRO-subsidie teruggevorderd worden.
De promotor moet de managementautoriteit onmiddellijk schriftelijk inlichten bij het ontstaan van nieuwe vormen van
inkomsten of een verhoging van de inkomsten gedurende de referentieperiode waarop de inkomstenraming is gebeurd (cfr.
supra), met andere woorden inkomsten die oorspronkelijk niet voorzien werden en waar bij de bepaling of uitbetaling van
de EFRO-subsidie geen rekening mee werd gehouden.

De managementautoriteit kan tot het einde van de programmaperiode, namelijk tot en met 31 december 2023, een
monitoring van de inkomsten uitvoeren (cfr. artikel 9).

Artikel 4: Financieringsplan
Het financieringsplan van het EFRO-project wordt vastgesteld conform de tabellen opgenomen in de laatste goedgekeurde
projectdefinitie.
De EFRO-subsidie bedraagt maximaal 174.796,62 EUR en maximaal 50% van de aanvaarde subsidiabele EFROprojectuitgaven zoals vermeld in artikel 3. Het laagste van voorgaande twee maxima bepaalt de EFRO-subsidie.
Wanneer blijkt dat de promotor minder subsidiabele EFRO-projectuitgaven heeft gemaakt in het kader van dit EFRO-project
of indien de inkomsten hoger blijken te zijn dan geraamd (cfr. artikel 3), zal de EFRO-subsidie vermeld in bijgaand
financieringsplan verhoudingsgewijs verminderd worden met inachtname van de EFRO-regelgeving.

Opgesteld op 2 juni 2022 in twee exemplaren, waarvan elke partij verklaart er één te hebben ontvangen.

Voor de managementautoriteit

Werner Van den Stockt

Voor de promotor
Voor de voorzitter van de gemeenteraad
bij delegatiebesluit van 24 mei 2022

Mieke Hullebroeck
Algemeen directeur
Stad en OCMW

Mathias De Clercq
Burgemeester

