
Het Provinciaal reglement met betrekking tot de toekenning van projectsubsidies aan Oost-

Vlaamse kennisinstellingen voor het uitbouwen van een netwerk, het opbouwen van 

onderzoek en kennis en de internationale mobiliteit van docenten via internationale 

samenwerking met de strategische partners van de kennisinstellingen wordt vastgesteld als 

volgt: 

Artikel 1 – definities 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

1e Oost-Vlaamse kennisinstellingen: universiteiten of hogescholen zoals opgenomen in het 

Besluit van de Vlaamse regering van 11 oktober 2013 tot codificatie van de decretale 

bepalingen betreffende het hoger onderwijs; 

2e het uitbouwen van een netwerk, het opbouwen van onderzoek en kennis en de 

internationale mobiliteit van docenten: activiteiten die gericht zijn op de vorming van 

relevante internationale netwerken, met andere woorden het leggen van nieuwe contacten, 

het uitbouwen van een netwerk en het onderhouden van bestaande relaties. Binnen 

dergelijke netwerken kan vervolgens aan onderzoek gedaan worden. Netwerkpartners 

kunnen ook op andere vlakken samenwerken. Zo kunnen bijvoorbeeld curricula ontwikkeld 

worden, in overleg tussen binnen- en buitenlandse kennisinstellingen en met input van het 

bedrijfsleven, of kunnen internationale activiteiten ‘thuis’ voor Oost-Vlaamse studenten 

georganiseerd worden. Inkomende- en uitgaande docentenmobiliteit dragen bij aan de 

realisatie van dit soort activiteiten; 

3e strategische buitenlandse partnerregio’s van de kennisinstellingen: regio’s waar de 

kennisinstellingen nauwe contacten mee onderhouden in de uitwerking van hun 

internationaal beleid. De lijst van deze regio’s werd door de kennisinstellingen officieel 

vastgesteld en kan in functie van onderzoek of nieuwe partnerschappen periodiek 

geactualiseerd worden. 

4e provinciale speerpuntclusterbeleid (zie artikel 3, 4e): verwijst naar de slimme 

specialisatiestrategie van de Provincie Oost-Vlaanderen. Met deze strategie beoogt de 

Provincie een optimalisatie van het regionaal innovatiebeleid enerzijds en een stimulatie van 

de regionale economische ontwikkeling anderzijds. 

Artikel 2 – Voorwerp 

Binnen de perken van de daartoe in het meerjarenplan van de Provincie Oost-Vlaanderen 

goedgekeurde kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement kan de 

deputatie subsidies toekennen aan Oost-Vlaamse kennisinstellingen voor het ondersteunen 

van projecten met als doel via internationale samenwerking met strategische buitenlandse 

partnerregio’s van de kennisinstellingen het uitbouwen van een netwerk, het opbouwen van 

onderzoek en kennis en de internationale mobiliteit van docenten te bevorderen. 

Artikel 3 - Aanvraagcriteria 

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet aan de volgende criteria zijn voldaan: 

1e de aanvrager van de subsidie moet een kennisinstelling zijn met een vestiging in Oost-

Vlaanderen; 

2e het te subsidiëren project moet beperkt zijn in tijd of een in de tijd duidelijk af te lijnen deel 

uitmaken van een groter project. Projecten hebben een looptijd van 2 jaar. Verlenging is 

eventueel mogelijk zoals omschreven in artikel 8; 



3e het te subsidiëren project moet worden uitgevoerd in of een samenwerking zijn met 

partners uit een strategische buitenlandse regio van de kennisinstellingen zoals bepaald in 

artikel 1. Samenwerking tussen Oost-Vlaamse kennisinstellingen onderling, mét 

gelijkwaardige kennisinstellingen elders ter wereld, indien relevant en mogelijk aangevuld 

met het bedrijfsleven (binnen- en buitenlandse bedrijven) komen in aanmerking. Er wordt 

met andere woorden gestreefd naar op alle vlakken grensverleggende samenwerkingen, 

waar mogelijk en relevant tussen triple of quadruple helix actoren (kennisinstellingen, 

overheid, industrie, maatschappelijk middenveld); 

4e het project moet een bijdrage leveren aan de realisatie van het provinciale 

speerpuntclusterbeleid, en meer bepaald in de volgende speerpuntclusters: 

- circulaire economie, en dan met name de biogebaseerde economie, cleantech, materialen 
en slimme en duurzame logistiek (o.a. via slimme digitalisatie); 

- zorgeconomie en –innovatie; 

- (agro-)voeding. 

Artikel 4 – Aanvraagprocedure 

§1. De aanvraag van de subsidie moet worden ingediend vóór 30 september van het jaar 

voorafgaand aan de aanvang van het project. De aanvraag gebeurt via het daartoe 

bestemde aanvraagformulier. Dit formulier kan worden verstuurd naar of kan worden 

ingediend op volgend adres: de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen, p.a. dienst 

Economie, Europese & Internationale samenwerking, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent. Het 

aanvraagformulier kan ook digitaal worden ingediend via mail: internationaal@oost-

vlaanderen.be. Het aanvraagformulier bevat een oplijsting van de kosten waarvoor subsidie 

wordt gevraagd en is volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend door de 

projectverantwoordelijke van de betrokken kennisinstelling(en). 

De datum van de poststempel of de datum van het ontvangstbewijs of datum van de e-mail 

geldt als bewijs van de datum van indiening. Het dossier van de aanvraag moet het 

aanvraagformulier bevatten dat volledig is ingevuld, gedateerd en ondertekend door de 

projectverantwoordelijke van de betrokken kennisinstelling. 

§2. Ten laatste twee weken na de indiening van de aanvraag wordt via e-mail  meegedeeld 

of het dossier al dan niet volledig is. De aanvrager van de subsidie moet alle bijkomende 

informatie verstrekken en alle bijkomende stukken voorleggen, noodzakelijk voor de 

beoordeling van zijn aanvraag. De aanvrager heeft hiervoor tien werkdagen de tijd, 

beginnend op de verzenddatum van de e-mail. De deputatie wijst de aanvraag af als 

onontvankelijk indien de aanvrager van de subsidie niet tijdig passend gevolg geeft aan dit 

verzoek. 

Artikel 5 – Subsidiecriteria 

Het voorgestelde project moet: 

- een bijdrage leveren aan de realisatie van de doelstellingen van dit subsidiereglement (zie 
artikel 2); 

- een bijdrage leveren aan de realisatie van het speerpuntclusterbeleid van de provincie 
Oost-Vlaanderen; meer bepaald aan de speerpuntclusters zoals omschreven in artikel 3, 
4e.  

- stoelen op principes van wederkerigheid. De partners moeten toelichten hoe het project 
een versterking betekent voor alle deelnemende kennisinstellingen/economieën/…; 
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- bijdragen aan ecologische en/of sociale duurzaamheid: partners moeten aantonen dat hun 
project bijdraagt aan een economisch en/of sociaal model dat ook voor toekomstige 
generaties houdbaar is; 

- een partnerschap voorstellen dat geschikt is om het project uit te voeren; 

- een redelijk budget aanvragen, in verhouding tot de activiteiten voorzien in het project. 
Dagvergoedingen zijn niet ontvankelijk. 

Artikel 6 – Beslissingsprocedure 

§1. De deputatie beslist over de aanvragen op grond van een voorstel van een 

adviescommissie, op basis van de subsidiecriteria. 

Wanneer het gaat over een verlenging houdt de adviescommissie rekening met de 

tussentijdse evaluatie van het project. 

De adviescommissie kan op eigen initiatief op basis van de ingediende aanvragen 

beleidssuggesties formuleren in haar voorstel. 

§2. De adviescommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de dienst Economie, Europese 

en Internationale samenwerking en drie interne thematische experten, één per 

speerpuntcluster. 

Deze adviescommissie wordt samengesteld door de directeur van de dienst Economie, 

Europese en Internationale samenwerking. 

De voorzitter van deze adviescommissie is de directeur van de dienst Economie, Europese 

en Internationale samenwerking. Alle leden van de adviescommissie hebben eenzelfde 

gewicht binnen de commissie. De adviescommissie formuleert unaniem een advies aan de 

deputatie. 

§3. Uiterlijk drie maanden na de datum zoals omschreven in artikel 4, §1 worden de 

aanvragers op de hoogte gebracht van de beslissing van de deputatie. 

Artikel 7 – Bedrag van de subsidie en modaliteiten van uitbetaling 

De deputatie kent aan de aanvrager een eenmalige subsidie toe, die in twee schijven wordt 

uitbetaald. De eerste schijf bedraagt 50% en wordt uitbetaald na goedkeuring van de 

projectaanvraag. De tweede schijf van 50% (saldo) wordt uitbetaald na ontvangst van de 

stukken zoals omschreven in artikel 9, 6e. 

Het bedrag van de subsidie bedraagt maximaal 5 000 EUR per projectaanvraag, per 

deelnemende Oost-Vlaamse kennisinstelling. 

Een subsidie verleend op basis van dit reglement, mag worden gecumuleerd met een andere 

subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen of met een gelijkaardige subsidie van een 

andere overheid. 

De toekenning van deze subsidie gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, 

de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun. 

 

 



Artikel 8 – Aanvragen van verlenging 

§1. Projecten dienen na de periode van twee jaar voldoende gegroeid te zijn om zelfstandig 

verder te kunnen opereren. Als dat niet het geval is, kunnen de partners een verlenging van 

het project van één of twee jaar aanvragen. 

De aanvrager motiveert heel duidelijk: 

- waarom een verlenging van één of twee jaar nodig is; 

- dat het om meer gaat dan een verderzetting van het project, maar dat er nieuwe resultaten 
zullen geboekt worden; 

- dat de partners na afloop van de verlenging de duurzaamheid van de projectresultaten 
zullen kunnen garanderen. 

§2. Projecten die een verlenging van één jaar aanvragen kunnen 2 500 EUR per 

deelnemende Oost-Vlaamse kennisinstelling krijgen; projecten die een verlenging van 2 jaar 

aanvragen kunnen 5 000 EUR per deelnemende Oost-Vlaamse kennisinstelling extra 

ontvangen. Een verdere verlenging is niet mogelijk.  

Artikel 9 – Verbintenissen van de aanvrager van de subsidie 

De kennisinstellingen nemen een ambassadeursrol op. Dit betekent dat de deelnemende 

Oost-Vlaamse kennisinstellingen van een project zich ertoe verbinden om: 

1e de provincie Oost-Vlaanderen als ondersteunende partner duidelijk in beeld te brengen, 

onder andere door de vermelding of het aanbrengen van het logo op al het 

projectgerelateerde communicatiemateriaal; 

2e tijdens de projectuitvoering bij te dragen aan de internationalisering van de provincie Oost-

Vlaanderen op een manier die aansluit bij het project. Dit kan zijn door promotiemateriaal 

van de provincie mee te nemen en aan relevante buitenlandse actoren uit te delen, of door 

samen te werken met en het naar Oost-Vlaanderen halen van buitenlands toptalent en/of 

relevante buitenlandse bedrijven; 

3e de provincie te informeren over en uit te nodigen voor elk communicatie- of persmoment; 

4e de door hen opgebouwde expertise ter beschikking te stellen, o.a. door (opsomming niet 

limitatief): 

- dienst te doen als klankbord bij de verdere ontwikkeling van het beleid; 

- als multiplicator te fungeren bij de organisatie van evenementen; 

- te getuigen over de opportuniteiten die provinciale subsidies bieden bij 
internationaliseringsactiviteiten van kennisinstellingen; 

- het geven van een presentatie; 

- het aanleveren van een geschreven tekst ten behoeve van een publicatie van de Provincie 
Oost-Vlaanderen; 

5e de kennis, methodieken of deskundigheid die hij/zij in het kader van het project heeft 

opgebouwd, verder te verspreiden; 

6e uiterlijk binnen de twee maanden na de voltooiing van het project de volgende gegevens 

aan het provinciebestuur te bezorgen:  

- een inhoudelijk verslag/evaluatie van het project, waarin gerapporteerd wordt over oa 
volgende zaken (opsomming niet limitatief): 



o de projectuitvoering; 

o de realisaties; 

o de opgedoken problemen en de oplossingen ervan; 

o de duurzaamheid van de projectresultaten en hoe deze verder zullen gegarandeerd 
worden; 

o de toekomstige invulling door de projectpartners van hun ambassadeursfunctie; 

De Provincie stelt een sjabloon ter beschikking voor deze eindrapportage. Partners 

moeten onderling één partner aanduiden die deze eindrapportage komt voorstellen op 

een vooraf afgesproken moment.  

Bij de eindrapportage wordt het binnen het project ontwikkelde communicatiemateriaal 

als bijlage aan de provincie bezorgd, evenals minimaal drie kleurenfoto’s van de 

projectactiviteiten. 

- een volledig, overzichtelijk en gedetailleerd financieel verslag van het project, inclusief een 
opsomming van de inkomsten en uitgaven. 

Artikel 10 – Controle en sancties 

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidies te (laten) 

controleren op basis van het Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle 

op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale 

subsidies. Dit reglement bevat, afhankelijk van het bedrag van de subsidie, de 

controlemechanismen en een opsomming van de stukken die in functie van de financiële 

controle minimaal moeten worden ingediend ter verantwoording van de subsidie.  

Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden opgenomen in de aanvraag van de subsidie of in 

de in te dienen stukken, of indien blijkt dat dit reglement niet correct werd nageleefd, kan de 

deputatie, de toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen. 

Artikel 11 – Betwistingen 

De deputatie beslist over alle betwistingen met betrekking tot de toepassing van dit 

reglement. 

Artikel 12 – Slotbepalingen 

§1. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020. 

§2. Het bestaande subsidiereglement voor de ondersteuning van internationale 

samenwerkingsinitiatieven van Oost-Vlaamse kennisinstellingen, goedgekeurd op de 

provincieraad van 8 oktober 2014, wordt per 1 januari 2020 opgeheven. 
Bij wijze van overgangsmaatregel worden subsidieaanvragen waarvoor een aanvraag werd 
ingediend voor de datum van de inwerkingtreding van dit reglement, of waarvoor de 
deputatie reeds een subsidie toekende voor de datum van de inwerkingtreding van dit 
reglement, verder afgehandeld volgens het reglement van 8 oktober 2014. 


