De gemeenteraad
Besluit

2022_GR_00631 Addendum projectovereenkomst EFRO - Technische Bijstand Grootstedelijk
contactpunt Gent - Goedkeuring
Beslissing: Goedgekeurd in openbare vergadering van 27 juni 2022
Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:
de heer Christophe Peeters, voorzitter
de heer Mathias De Clercq, burgemeester; de heer Filip Watteeuw, schepen; mevrouw
Sofie Bracke, schepen; mevrouw Tine Heyse, schepen; mevrouw Astrid De Bruycker,
schepen; de heer Sami Souguir, schepen; de heer Bram Van Braeckevelt, schepen;
mevrouw Hafsa El-Bazioui, schepen; mevrouw Evita Willaert, schepen; de heer Rudy
Coddens, schepen; de heer Johan Deckmyn; mevrouw Karin Temmerman; mevrouw
Gabi De Boever; mevrouw Annelies Storms; mevrouw Zeneb Bensafia, ondervoorzitter;
mevrouw Anne Schiettekatte; mevrouw Sara Matthieu; mevrouw Stephanie D'Hose; de
heer Veli Yüksel; de heer Sven Taeldeman; de heer Jef Van Pee; de heer Mehmet Sadik
Karanfil; de heer Gert Robert; de heer Carl De Decker; mevrouw Karlijn Deene; mevrouw
Mieke Bouve; de heer Cengiz Cetinkaya; mevrouw Karla Persyn; mevrouw Anneleen Van
Bossuyt; de heer Bert Misplon; de heer Fourat Ben Chikha; mevrouw Anita De Winter;
de heer Joris Vandenbroucke; de heer Manuel Mugica Gonzalez; mevrouw Patricia De
Beule; de heer Yüksel Kalaz; de heer Stijn De Roo; mevrouw Sonja Welvaert; de heer
Christiaan Van Bignoot; mevrouw Adeline Blancquaert; mevrouw Caroline Persyn; de
heer Ronny Rysermans; de heer Nicolas Vanden Eynden; mevrouw Alana Herman;
mevrouw Els Roegiers; mevrouw Emilie Peeters; mevrouw Helga Stevens; de heer
Jeroen Van Lysebettens; mevrouw Martine Verhoeve
mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; de heer Luc Kupers, adjunctalgemeendirecteur
Bevoegd: Mathias De Clercq

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, §1.
De beslissing wordt genomen op grond van:
• Verordening (EU) Nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van
17/12/2013
• Verordening (EU) Nr. 1301/2013 van het Europees Parlement en de Raad van
17/12/2013
• Verordening (EU) Nr. 2020/2221 van het Europees Parlement en de raad van
23/12/2020 tot wijziging van verordening nr. 1303/2013
• De Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 522/2014 van de Commissie van 11 maart 2014
tot aanvulling van de Verordening (EU) nr. 1301/2013
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•
•

•

Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2015 over de goedkeuring en uitvoering van
het Operationeel Programma EFRO-Vlaanderen 2014-2020
De beheersovereenkomst van 25 januari 2016 tussen de Managementautoriteit van het
Operationeel programma Vlaanderen 2014 - 2020 en Stad Gent over de implementatie
en de uitvoering/financiering van de taken van het Grootstedelijk Contactpunt Gent
(GCP-Gent)
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Motivering

Het EFRO Vlaanderen programma 2014 -2020 voorziet in zijn beheers- en uitvoeringsstructuren
een centraal programmasecretariaat (VLAIO) en 5 provinciale en 2 grootstedelijke (Antwerpen
en Gent) contactpunten. De contactpunten ondersteunen het Centraal
Programmasecretariaat in de uitvoering van dit programma. Hiervoor werd op 25 januari 2016
een beheersovereenkomst afgesloten tussen de Managementautoriteit en Stad Gent en verder
geoperationaliseerd in een specifieke projectovereenkomst 'project 1112 Technische Bijstand
Grootstedelijk contactpunt Gent (afgesloten op 12 augustus 2016).
In het kader van het Europees herstelplan 'Next Generation EU' zijn er ook extra middelen
(REACT-EU) voorzien waarvan een deel ook toekomt aan EFRO Vlaanderen, inclusief Technische
Bijstand.
Het voorliggend addendum bij de projectovereenkomst voor Technische Bijstand regelt de
bijkomende middelen voor de werking van het grootstedelijk contactpunt Gent. Het gaat om
een extra budget van 55 293,25 euro dat 100% gefinancierd is (50% uit het Fonds voor
Innoveren en ondernemen en 50% door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en
voorziet ook in een verlenging van het project tot en met 31 december 2023.

Bijgevoegde bijlage(n):



Goedkeuringsbrief_budgetverhoging_Technische Bijstand_GCP.pdf
Addendum_Projectovereenkomst_Technische Bijstand_GCP.pdf (deel van de beslissing)

Beslissing

Op voorstel van Het college van burgemeester en schepenen
Beslist het volgende:


Met unanimiteit

Artikel 1:
Keurt goed het bijgevoegd addendum bij de projectovereenkomst 'EFRO-project 1112
'Technische Bijstand - EFRO-Grootstedelijk Contactpunt Gent' met de Entiteit Europa Economie
van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).
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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.
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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
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