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Betreft (onderwerp): 
voorstel tot opstart onderzoek mbt evaluatie van gesubsidieerde projecten 
  
Motivatie:
De Provincie geeft aan tal van projecten subsidies, bijvoorbeeld: - subsidies voor aanvullende
financiering van projecten in de sector land- en tuinbouw - subsidies voor proefprojecten in de
sector land- en tuinbouw - subsidies voor detailhandels-, middenstands- & horecaverenigingen ter
ondersteuning van detailhandel - subsidies voor de bevordering van innovatie &
professionalisering door samenwerking reguliere & sociale economie-ondernemingen - subsidies
voor duurzame mobiliteitsprojecten - subsidies voor Zuidprojecten met draagvlak in
Oost-Vlaanderen - subsidies voor de promotie van Oost-Vlaamse streekproducten - subsidies voor
energieambassadeurs (projecten die bijdragen tot de energietransitie) - ... Hiervoor worden tal van
creatieve projecten ingediend. Na een jurering of beraadslaging wordt bepaald wie wel of geen
subsidie krijgt en hoeveel. Nadien ontbreekt vaak opvolging. Welke projecten waren succesvol en
waarom? Welke niet en waarom? Kunnen we daar als provinciebestuur succesfactoren uithalen? ...
Een goed onderbouwd onderzoek met betrekking tot de evaluatie van gefinancierde en uitgevoerde
projecten zou heel wat bruikbare informatie opleveren. De output van dergelijk onderzoek biedt op
zeker op twee vlakken informatie: - enerzijds wordt criteria om te bepalen of projecten al dan niet
subsidies krijgen steeds verfijnd (succesfactoren gaan beter gedetecteerd worden). Dit is zowel in
het voordeel van het provinciebestuur (geen financiële steun geven aan projecten die onvoldoende
zijn uitgewerkt en daardoor sowieso weinig kans op slagen hebben) + het bestuur kan
projectindieners hiermee beter ondersteunen bij de opmaak van projectaanvragen - anderzijds krijgt
het bestuur zicht op de 'goede praktijken', welke dan kunnen gedeeld worden. Bovendien geef je
als bestuur ook onrechtstreeks mee dat 'evalueren' een essentieel onderdeel vormt van een
projectaanvraag. Dergelijk onderzoek kan best organisatiebreed gevoerd worden, daarom dat dit
gecoördineerd dienst te worden vanuit een globale dienst Data & Analyse die bruikbare data en
analyses voor heel de organisatie verzamelt en verwerkt. 
  
Concreet voorstel:
Binnen de budgetten van Data & Analyse wordt een onderzoek gefinancierd met betrekking tot
evaluatie van door het bestuur gesubsidieerde projecten. 
  


