Scheldemondfonds
met het Scheldemondfonds ondersteunen de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen
en Zeeland, verenigd in Euregio Scheldemond, grensoverschrijdende projecten
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www.euregioscheldemond
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Grensoverschrijdend?
Wij gaan verder!
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Euregio Scheldemond is al 20 jaar dè motor achter het openbreken
van de Vlaams-Zeeuwse grens. Tal van projecten werden ondersteund. Telkens werkten organisaties uit Zeeland, Oost-Vlaanderen en
West-Vlaanderen samen en werden Vlamingen en Zeeuwen nader tot
elkaar gebracht. Vooral in het Europese programma Interreg werden
heel wat initiatieven financieel en inhoudelijk ondersteund.
Inmiddels kan u al 17 jaar profiteren van Interreg-subsidies voor
grensoverschrijdende acties. Tenminste tot 2013 blijven die er.
Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland participeren in
verschillende Interreg-programma’s, waarin heel wat miljoenen zijn
gereserveerd voor de beste samenwerkingsprojecten.
Maar, niet alles kan in Interreg en ook zonder Europese tussenkomst
willen we samenwerking stimuleren. Waarom? Europese financiering
richt zich vooral op omvangrijke economische projecten die additioneel aan de reguliere werking van de partners zijn. Het indienen en
succesvol uitvoeren van een Interreg-project vereist bovendien enige
expertise, en niet iedereen heeft die in huis. Die Europese projecten
zijn van groot belang, maar ook daarnaast kunnen wij bijdragen aan
het doen verdwijnen van de grens als barrière. Niet alle organisaties
kunnen zomaar een gooi doen naar Europese financiering, maar hun
ideeën zijn vaak erg waardevol.
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Al sinds het ontstaan van Interreg spreken de provinciebesturen van
Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland, verenigd in Euregio
Scheldemond, regelmatig over een eigen fonds voor grensoverschrijdende projecten. De daad werd ook al bij het woord gevoegd. Zo droeg
de Scheldemondraad bij aan de sensibilisering van verkeersdeelnemers omtrent verschillen in regels en gebruiken tussen Vlaanderen
en Nederland. Maar dit soort ondersteuning gebeurde ad hoc.
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Met het Scheldemondfonds maken we een start met autonome subsidiëring, los van Europa. Een bescheiden start, dat zeker. Daar waar
het kan, proberen we dan ook goede projectideeën onderdak te geven
bij Interreg. Voor die projecten die te kleinschalig zijn voor Europa, of
niet kunnen worden ondersteund vanwege Europese regels, kan het
Scheldemondfonds wellicht wat betekenen.
Deze brochure is bedoeld als kennismaking met het Scheldemondfonds.
Dit fonds stimuleert grensoverschrijdende projecten van publieke
organisaties (en eventueel private partijen) binnen Euregio
Scheldemond. We gaan in deze brochure niet in detail. Bent u geïnteresseerd, vraag dan vooral de praktische gids op; deze helpt u bij
het formuleren van een concrete aanvraag. U vindt die ook op onze
website. Het secretariaat Euregio Scheldemond begeleidt u graag bij
het opzetten van een project en het vinden van partnerorganisaties.
Wij hopen van harte dat u uw ideeën, rijp of groen, voor grensoverschrijdende samenwerking bij ons aanmeldt. Of het nu met geld is of
goede raad, wij helpen u graag ze te realiseren!
De Scheldemondraad
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We houden
het simpel !
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Tussen een idee en de realisatie daarvan ligt soms heel wat tijd,
energie en frustraties. Een grensoverschrijdend project ontwikkelen
is op zich al soms lastig, zeker als je je weg nog moet vinden over de
grens. Dat project ook nog eens gefinancierd krijgen, vereist eigenlijk
altijd veel geduld. Ook als het een goed idee is.

U moet er natuurlijk wel iets voor doen. U bent ook belastingbetaler, dus
u begrijpt dat wel: we kunnen niet zomaar geld weggeven. Allereerst
zullen we dat behandelen: de do’s en don’ts van het Scheldemondfonds.
In deze brochure houden we het kort. In de praktische gids leest u alle
details.
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Wij houden het simpel. Het Scheldemondfonds biedt geen miljoenen,
maar wel behoorlijk eenvoudige procedures, geen omslachtige formulieren en zo nodig veel begeleiding bij het uitdenken, uitwerken en
uitvoeren van een project. En, als het project echt sterk is, financiering
tot 100%. Zoeken naar cofinanciering is dan niet nodig.

Wie kan subsidie krijgen?
De projectleider is altijd een overheid, een publieke instelling dus.
De partners mogen ook private partijen zijn. Er is, natuurlijk, altijd
tenminste één (Oost- of West-)Vlaamse en één Zeeuwse organisatie
betrokken; of tenminste organisaties uit België en Nederland die in
dit project werken voor Oost- en/of West-Vlaanderen, en Zeeland.
De projectleider en diens partners formuleren een project en vragen
subsidie aan voor de activiteiten in dat project.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?
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In principe zijn er geen grenzen. De provinciebesturen leggen ieder jaar
gezamenlijk €75.000 bij in het Scheldemondfonds; wat een beeld zal
geven rond maximaal te ontvangen subsidies. U kan voor alle kosten
in uw project het Scheldemondfonds benaderen, voor een financiering
van 100%, of zelf cofinanciering bijeenbrengen. Interne kosten, zoals
loonkosten en reiskosten, zullen we niet altijd subsidiëren; zeker
als het gaat om beperkte bedragen. Het secretariaat kan u prima
adviseren welke subsidievraag de beste kansen biedt.

Hoe moet mijn aanvraagdossier eruit zien?
Niet te dik! Het aanvraagformulier behelst vragen rond contactgegevens, een korte doelstelling en omschrijving van de activiteiten, en een
timing. Verder willen we weten welke communicatie-activiteiten in uw
project worden ondernomen en wat in uw ogen de grensoverschrijdende meerwaarde is van de activiteiten. In een apart Excel-formulier
noteert u de voorziene kosten. In eerste instantie vragen we niet te veel
detail in de begroting. Dit gebeurt enkel bij onduidelijkheden. Als in uw
project sprake is van cofinanciering, naast de gevraagde bijdrage uit
het Scheldemondfonds, dient u die vooraf aan te tonen.
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Hier zijn geen regels aan verbonden. In principe kan uw project een
maand duren, of jaren. Natuurlijk zal er niet snel een project worden
goedgekeurd dat zeer lang duurt: dan zou eerder sprake zijn van
structurele financiering dan van projectfinanciering.
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Wat is de maximale looptijd?

Wat zijn de criteria?
Allereerst dient het project grensoverschrijdend te zijn, en dient het feit
dat u grens-overschrijdend samenwerkt ook echt een meerwaarde te
bieden voor het behalen van uw doelen. Dus er vallen schaalvoordelen
te behalen, u kan leren van elkaar of u bevordert het grensoverschrijdend handelen van bijvoorbeeld ondernemers, consumenten, de
overheid, het onderwijs of hulpdiensten.
Verder moet uw project aansluiten bij, of in ieder geval niet strijdig zijn
met, het beleid van nationale, regionale en gemeentelijke overheden
bevoegd voor het gebied waarop uw project zich richt.
Het is bovendien niet de bedoeling dat u een eventuele cofinanciering
binnenbrengt uit een Europees project, bijvoorbeeld een Interregproject. Dat zou de toegevoegde waarde van het Scheldemondfonds
ten opzichte van Interreg teniet doen.
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Uiteindelijk moet natuurlijk de aanvraag correct zijn en dienen de
berekeningen van de kosten overeen te komen met de vereisten in
de praktische gids. Er zijn - overigens niet te complexe - regels voor
de berekening van personeelskosten en werkingskosten. De bij de
aanvraag vereiste bijlagen (kostenplan, financieringsplan, cofinancieringsverklaringen) moeten ondertekend worden aangeleverd.
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Er zijn ook een aantal prioriteitscriteria genoemd. Uw project hoeft
hier niet aan te voldoen, maar naarmate het project beantwoordt aan
meerdere prioriteitscriteria, is het kansrijker voor goedkeuring:
• als het voldoende relevante actoren in bij voorkeur de drie provincies betrekt;
• als het effecten heeft in de drie provincies;
• als het is gericht op integraal, sectoroverschrijdend werken
• als het ondanks externe gerichtheid bijdraagt aan de structuurversterking van de euregio;
• als het participatief van aard is, de doelgroepen betrekt, en er oog
is voor verspreiding van de projectresultaten;
• als de voordelen van grensoverschrijdend samenwerken actief
worden gecommuniceerd;
• als interne kosten zoveel mogelijk worden vermeden;
• als het project onmogelijk past binnen Interreg.
Voor een gespecificeerde toelichting op de criteria verwijzen wij u naar
de praktische gids.
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Waarop moet ik letten tijdens de uitvoering?
Belangrijk is dat u in uw communicatie-activiteiten de steun van Euregio
Scheldemond vermeldt. Ook is het van groot belang dat u aanbestedingen en overheidsopdrachten correct uitvoert. Verder is er relatief
veel vrijheid bij de uitvoering van het project. Zodra u concludeert dat
een wijziging van het project zich voordoet, neemt u contact op met het
secretariaat. In veel gevallen zal deze de goedkeuring voor zo’n wijziging,
financieel of inhoudelijk, direct kunnen geven. In sommige gevallen is
een bestuurlijk akkoord nodig. Vergeet u echter toestemming te vragen,
dan kan dit bij de afsluiting voor problemen zorgen. Tot op dat moment
denken wij immers dat u het project zult uitvoeren zoals goedgekeurd.
Tijdens de uitvoering dient u goed alle facturen en betaalbewijzen bij
te houden. Deze dienen immers voor de uiteindelijke vaststelling van
de subsidie. Normaal gezien declareert u alle kosten aan het einde van
het project. Soms kan, op uw vraag of op de onze, de Scheldemondraad
besluiten dat er een eerste deel van de kosten tussentijds gedeclareerd
en uitbetaald wordt.

Waarop moet ik letten bij de afsluiting?
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Voor het vaststellen van de subsidie moet u binnen 12 weken na het
einde van het project een korte inhoudelijke rapportage indienen
bij het secretariaat. U voegt hieraan toe de brochures of andere
communicatie-instrumenten die in het project zijn gemaakt. Als het
secretariaat concludeert dat uw project inhoudelijk goed is uitgevoerd,
brengt het provincie West-Vlaanderen, die de financiële afhandeling
voor het Scheldemondfonds uitvoert, op de hoogte dat er afgere-kend
kan worden.
Vervolgens levert u binnen 16 weken na beëindiging van het project
een rekening en verantwoording aan bij de deputatie van de Provincie
West-Vlaanderen. De rekening en verant-woording moet de onderdelen
bevatten, zoals opgesomd in de praktische gids.
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Bij een brochure voor een nieuw fonds is het wat lastig om aan de hand
van eerdere, goede voorbeelden u suggesties te doen voor kansrijke
projecten. Op moment van schrijven zijn er nog maar enkele projecten
goedgekeurd. Toch hebben we enkele suggesties voor u bijeengebracht: projecten die ons van belang lijken voor de komende jaren. We
vertrouwen echter op uw creativiteit om ons te verrassen met een goed
projectidee, iets wat wij nog niet hebben kunnen bedenken.

Leren van elkaar
Een belangrijk voordeel bij grensoverschrijdende samenwerking is het
leereffect. In het Scheldemondfonds zijn studiedagen, symposia, conferenties of workshops subsidiabel. Belangrijk is dat u kan aantonen dat
het een meerwaarde biedt, dat het leermoment grensoverschrijdend
plaatsvindt. Welke kennis heeft men aan beide zijden van de grens,
welke ervaringen kunnen leerzaam zijn voor de buren?
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Door verschillen in regelgeving of wettelijke obstakels voor grensoverschrijdende interactie is de grens nog steeds vaak een barrière. Zo is
het bijvoorbeeld niet mogelijk, ondanks alle goede wil van betrokken
partijen, om grensoverschrijdende pleegzorg te realiseren. Dergelijke
knelpunten dienen vaak grondig te worden geduid en dit levert soms
kosten op voor onderzoek. Soms kan ook een knelpunt worden
opgelost via een materiële investering. Bijvoorbeeld als het gaat om
communicatie-instrumenten, om brandweer over de grens te laten
opereren. In het project “Grensbrandweer”, een van de eerste goedgekeurde projecten in het Scheldemondfonds, gebeurt dit.
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De grens als barrière

Samen sterk staan
Veel projecten zijn gebaseerd op het principe van schaalvoordelen.
Als een gemeente aan de grens een voorziening voor zijn inwoners
wil realiseren, en de buurgemeente over de grens ook, zal het veel
goedkoper zijn om het samen te doen. Zeker omdat we (toch nagenoeg)
dezelfde taal spreken, zijn schaalvoordelen op vlak van voorzieningen,
sensibilisering of communicatie vaak heel gemakkelijk te realiseren.

Alle neuzen in dezelfde richting
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De grens is vaak nog een harde scheidslijn wat beleid betreft. Gelukkig
zijn we voorbij de tijd van de bizarre situaties, waarbij aan de ene kant
van de grens industrie werd gepland terwijl de buren een natuurgebied
ontwikkelden. Toch is er vaak nog nood aan gezamenlijk beleid. De
milieudiensten van de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen
en Zeeland hadden binnen het Scheldemondfonds al een dergelijk
project: “Actieplan Grensoverschrijdend Klimaatbeleid”. Omdat
klimaatbeleid voor de provincies nog een relatief nieuwe uitdaging is,
leek het verstandig dat niet iedere provincie zelf het wiel zou uitvinden,
maar dat er gezamenlijk zou worden gekeken naar projecten met een
grensoverschrijdende meerwaarde, om zo “werkenderwijs” contacten
tussen de klimaatdeskundigen te realiseren.

Colofon
Werkten mee aan deze uitgave: Regine Vantieghem, Leen Ervinck, Miguel
Verstringe, Els Piqueur, Brigitte Bruns, Bram de Kort
Verantwoordelijke uitgever
Mevrouw Gedeputeerde Marleen Titeca-Decraene
Vormgeving en druk
Grafische Dienst, provincie West-Vlaanderen
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Via onze website (www.euregioscheldemond.be) of contact met het secretariaat kan u verder informatie over het Scheldemondfonds verkrijgen.
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Euregio Scheldemond
De provinciebesturen van Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland
vormen samen Euregio Scheldemond en ontwikkelen grensoverschrijdende
projecten voor Vlamingen en Zeeuwen met het Scheldemondfonds.
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Secretariaat
Gouvernementstraat 1
B-9000 Gent
t +32 (0)9/223 88 47
f +32 (0)9/233 63 21
e euregio.scheldemond@oost-vlaanderen.be

www.euregioscheldemond.be

