
 
 
 

Ministerieel besluit houdende de toekenning van een projectsubsidie in het 
kader van de oproep “sociale innovatie 2013” aan het voorstel met als titel 

“«projectnaam_lang»”. 
 
 

DE VLAAMSE MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN, 
MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING 

 
 
Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de 
boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending 
ervan, en de controle door het Rekenhof; 
 
Gelet op het decreet van 23 december 2011 houdende de algemene 
uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012, 
gewijzigd bij de decreten  van 1 juni 2012 en 13 juli 2012;  
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering houdende regeling van de 
begrotingscontrole en -opmaak van 19 januari 2001, gewijzigd bij de besluiten van 
de Vlaamse Regering van 23 juni 2006, 5 september 2008 en 10 december 2010; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden 
van de leden van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009, gewijzigd bij de besluiten 
van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, 4 december 2009, 6 juli 2010, 7 juli 
2010, 24 september 2010, 19 november 2010, 13 mei 2011, 10 juni 2011, 9 
september 2011 en 14 oktober 2011; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van een 
open oproep rond sociale innovatie van … ; 
 
Gelet op het gunstige advies van de Inspectie van Financiën gegeven op ..., 
 

BESLUIT:  
 
Artikel 1.  Aan «coördinerende_instelling», («KBO_nummer») wordt een subsidie 
toegekend voor een bedrag van maximaal € «bedrag_toegekend» (vijftigduizend) 
voor het project “«projectnaam_lang»” (afgekort als “«projectnaam_kort»”), dat werd 
geselecteerd in het kader van de oproep Sociale Innovatie. 
 
 
Art. 2. Deze subsidie wordt aangerekend op begrotingsartikel EB0/1EC-B-2-A/WT, 
basisallocatie 116 3300, met de omschrijving “de conceptie, voorbereiding en 
uitvoering van acties m.b.t. wetenschap en innovatie”, van de uitgavenbegroting 
2012 van de Vlaamse Gemeenschap. 
 
 



Art. 3.  Deze subsidie zal worden gestort op rekeningnummer «rekening_instelling» 
op van naam van de «coördinerende_instelling», rekening houdend met de volgende 
betalingsmodaliteiten : 
- een eerste schijf van 75% (!Syntaxisfout, «) wordt uitbetaald bij de 

ondertekening van dit besluit; 
- het saldo ten belope van maximaal 25% (!Syntaxisfout, «) wordt uitbetaald 

indien alle verslagen tijdig en volledig ingediend werden zoals beschreven in 
artikel 6 en indien deze goedgekeurd werden. 

 
 

Art. 4. §1 De in dit besluit toegekende middelen zijn bestemd voor de 
ondersteuning van de activiteiten beschreven in het projectvoorstel van het project 
«projectnaam_lang» (zie bijlage).  

§2  De middelen kunnen uitsluitend besteed worden aan personeelskosten, 
werkingskosten, uitrustingskosten, onderaannemingskosten, centrale 
beheerskosten en algemene exploitatiekosten voor de uitvoering van het 
werkprogramma zoals beschreven in het projectvoorstel. Elke andere aanwending 
van de financiering (zie ook de handleiding voor projectuitvoerders in bijlage) 
maakt een onrechtmatig gebruik uit. 

§3  De centrale beheerskosten en algemene exploitatiekosten (“overhead”) 
bedragen ten hoogste 10 % (tien procent) van de personeels- en werkingskosten. 
Het gebruik van “overhead” dient niet door verantwoordingsstukken te worden 
bewezen.  
 
§4  In geval van een samenwerkingsverband tussen meerdere partijen erkent de 
begunstigde dat betalingen die hij ontvangt van EWI als financiering voor kosten 
van het project bij een andere partij niet zijn eigendom zijn of worden door het 
loutere feit van de ontvangst van deze betalingen, en door hem onmiddellijk zullen 
worden doorbetaald aan betreffende partij(en). 
 
§5 De begunstigde van het gesteunde project is eigenaar van de 
onderzoeksresultaten. Bij een samenwerkingsverband van begunstigden is elke 
begunstigde in principe eigenaar van de resultaten van het uitgevoerde 
deelproject tenzij anders gestipuleerd in de consortiumovereenkomst. De 
begunstigden nemen zelf de geschikte maatregelen om hiertoe hun rechten en 
plichten intern te regelen, overeenkomstig de wetgeving terzake. 
 
Art 5. De activiteiten waarvan sprake in artikel 4, moeten aanvangen ten laatste 
vanaf 01/10/2013 en eindigen ten laatste op 30/09/2014. 
 
De begunstigde zal alles doen wat redelijkerwijze mag verwacht worden om het 
geheel van activiteiten dat beschreven werd in het werkplan van het 
projectvoorstel uit te voeren binnen de voorziene duur van het project. 
 

Art. 6.  De begunstigde levert uiterlijk drie maanden na afloop van het project een 
eindverslag af over het verloop en de resultaten van het project, de aanwending 
van de steun en de vooruitzichten voor (maatschappelijke) benutting in 



Vlaanderen. Het eindverslag wordt in het Nederlands opgesteld en volgt een vast 
formaat zoals beschreven in de handleiding voor projectuitvoerders (in bijlage).  

 

Art. 7. §1. De begunstigde stelt de projectresultaten tegen reproductiekosten en 
niet-exclusief ter beschikking aan elke geïnteresseerde. 

§2.  De begunstigde levert alle inspanningen die redelijkerwijze mogen verwacht 
worden om de projectresultaten toepasbaar te maken voor maatschappelijke 
doeleinden in Vlaanderen. Indien een begunstigde dit niet naleeft dient de 
begunstigde in te stemmen met het toepasbaar maken van de projectresultaten 
door een derde partij. De begunstigde werkt daaraan mee door alle nodige 
informatie die voortkomt uit het project aan die derde ter beschikking te stellen. 

§3.  Communicatie over activiteiten, besluiten en gevolgen in het kader van dit in 
dit besluit gesubsidieerd project kunnen, na overleg met begunstigde, op 
gemeenschappelijke wijze gebeuren. In het bijzonder kunnen publicaties en 
verslagen eveneens op de EWI-website beschikbaar gemaakt worden. 

§4.  Op vraag van EWI presenteert de begunstigde zelf de activiteiten, besluiten 
en gevolgen in het kader van dit besluit bij EWI-evenementen, via EWI-
disseminatiekanalen (bv. EWI-website) of via andere evenementen en kanalen 
van de Vlaamse overheid. 

§5. Voor zover het gaat om materies die verband houden met de verstrekte 
middelen zal de steun van het departement EWI op duidelijke wijze bekend 
gemaakt worden: in alle publicaties onder welke vorm ook en van welke aard ook 
door de vermelding: “Onderzoek in dit project wordt gefinancierd door de Vlaamse 
overheid – Departement Economie, Wetenschap en Innovatie in het kader van de 
oproep Sociale Innovatie” (of een anderstalig equivalent afhankelijk van de taal 
van de publicatie);  

 

Art. 8. §1  Onverminderd de bevoegdheden van de Inspectie van Financiën en het 
Rekenhof is EWI belast met het toezicht op de aanwending door de begunstigde 
van de steun die krachtens dit besluit wordt toegekend. 

Controle ter plaatse door daartoe gemachtigde ambtenaren van de Vlaamse 
overheid of van het Rekenhof is mogelijk. 

Een begunstigde verleent op eerste verzoek inzage in alle relevante documenten 
die worden opgevraagd door: 

- het departement Economie, Wetenschap en Innovatie; 
- De Inspectie van Financiën. 

§2.  Elke begunstigde zal alle stukken tot staving van de gedane uitgaven ter 
beschikking van het Rekenhof bewaren gedurende een periode van zeven jaar na 
de goedkeuring van het financieel eindverslag. 

§3.  Elke begunstigde zal aan deze controles en aan het verstrekken van 
informatie voor de opvolging meewerken. De begunstigde legt dezelfde 



voorwaarden op in de samenwerkingsovereenkomst, indien van toepassing, aan 
de andere partijen van het samenwerkingsverband. 

§4.  De begunstigde meldt elke belangrijke wijziging van het project, die een 
invloed heeft op de beoogde projectresultaten, het projectverloop of het beheer 
van het project. 

§5.  De begunstigde stelt een gebruikerscommissie in die ten minste drie keer 
bijeenkomt tijdens het project. Deze commissie dient om participatieve vormen 
van betrokkenheid van belanghebbenden (bv. cocreatie) en verankering in de 
(lokale) omgeving vorm te geven. EWI kan aan de projectuitvoerders opleggen om 
de concrete werking van de gebruikerscommissie beter te specifiëren en/of aan te 
passen in de loop van het project. 

 
Art. 9. De verleende subsidie of een gedeelte ervan zal worden teruggevorderd 
indien wordt vastgesteld dat: 

- de subsidie voor andere activiteiten werd aangewend dan die 
beschreven in artikel 4 van dit besluit; 

- indien de begunstigde klaarblijkelijk niet alles gedaan heeft wat 
redelijkerwijze mag verwacht worden om het geheel van activiteiten dat 
beschreven werd in de het werkplan in het projectvoorstel uit te voeren 
binnen de voorziene duur van het project; 

- indien de begunstigde de voorwaarden en de bepalingen waaronder de 
steun wordt toegekend niet naleeft heeft. 

 
 
Brussel, ....................... 
 
 

De Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en 
Armoedebestrijding 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ingrid LIETEN 


