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Artikel 1 - Voorwerp 

Binnen de perken van de daartoe op het budget van de provincie Oost-
Vlaanderen goedgekeurde delen van kredieten en de daartoe in de subsidielijst 
opgenomen ramingen en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement kan 
de deputatie subsidies toekennen aan: 
1. de Oost-Vlaamse KMO's die een samenwerkingsverband opzetten of 
versterken; 
2. Oost-Vlaamse gemeenten die een samenwerkingsverband voordragen, 
hierna “lokale besturen”. 

 

Artikel 2 - Definities 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

 

Duurzaam bedrijventerrein: een terrein waar, via samenwerking tussen 
KMO's onderling en met overheden, veranderingen in bedrijfsprocessen en in 
de inrichting van het terrein gerealiseerd worden, gericht op het verbeteren van 
het (bedrijfs)economisch resultaat, de vermindering van de milieubelasting, de 
vermindering van de CO2 uitstoot of het verhogen van de weerbaarheid tegen 
de klimaatgevolgen, en een efficiënter ruimtegebruik. 

 

Duurzame bedrijfsprocessen: o.a.uitwisseling van energie, grondstoffen en 
water (reststroomvalorisatie); gezamenlijk gebruik van nutsvoorzieningen en 
bedrijfsfuncties; combinatie van vervoer van goederen en/of personen; 
gemeenschappelijke inzameling en afvoer van afvalstoffen 

 

Duurzame inrichting van een terrein: activiteiten die aansluiten bij het 
provinciaal klimaatplan of het energieactieplan/klimaatplan van het lokaal 
bestuur in het kader van het Burgemeestersconvenant, intensiever gebruik van 
de ruimte (verdichting), duurzaam industrieel (ver)bouwen (waarbij gestreefd 
wordt naar CO2-neutraliteit), nutsvoorzieningen met een hoog rendement, 
betere ontsluiting via bewegwijzering (etc.), gecombineerd met multimodaal 
transport en/of hoogwaardig openbaar vervoer en met aandacht voor de 
zwakke weggebruiker, gemeenschappelijke bedrijfsgerichte voorzieningen en 
diensten, bv. via een parkmanager. 

Burgemeestersconvenant: via het Europese Burgemeestersconvenant  
engageren steden en gemeenten zich om minstens 40 % minder CO2 uit te 
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stoten op hun grondgebied tegen 2030 en om een beleid rond adaptatie te 
ontwikkelen. De Provincie is officieel erkend als territoriaal coördinator van het 
Burgemeesterconvenant en voorziet opleidingen, uitwisseling via het Oost-
Vlaams netwerk Burgemeestersconvenant, voorbeelddocumenten en 
communicatiemateriaal. 

Samenwerkingsverband: minimaal 5 KMO’s gevestigd op een 
bedrijventerrein die gezamenlijk verduurzamende acties ondernemen. Het 
samenwerkingsverband doet als rechtspersoon een subsidie-aanvraag of 
wordt vertegenwoordigd door een trekker-KMO of een trekker lokaal bestuur. 

Lokale besturen: Oost-Vlaamse gemeenten. 

KMO: een onderneming met minder dan 250 werknemers en met, in het 
boekjaar dat voorafgaat aan het jaar van de aanvraag, een jaaromzet van 
minder dan 50 miljoen EUR of een balanstotaal van minder dan 43 miljoen 
EUR. 

Trekker-KMO: de KMO die namens het samenwerkingsverband een subsidie-
aanvraag indient. 

Trekker lokaal bestuur: de gemeente die een subsidie-aanvraag indient. 

Evenement: een persmoment waarbij de begunstigde extern bekend maakt 
dat het project door de provincie Oost-Vlaanderen gesubsidieerd wordt en 
hiertoe ook de nodige externe communicatiekanalen inzet. Dit wordt uitgevoerd 
in samenspraak en samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen en de 
POM Oost-Vlaanderen. 

Klimaatgezonde acties: acties die aanleiding geven tot een vermindering van 
de CO2 uitstoot of het verhogen van de weerbaarheid tegen 
klimaatverandering. 

 

Artikel 3 - Aanvraagcriteria 

Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten de KMO’s (minstens 5) 
voldoen aan de volgende cumulatieve toekenningsvoorwaarden: 

 

§1 Een economische activiteit uitoefenen. 

§2 De exploitatiezetel dient gevestigd te zijn op een Oost-Vlaams 
bedrijventerrein. 

§3 Het samenwerkingsverband moet gericht zijn op duurzame 
bedrijfsprocessen en/of een meer duurzame inrichting van het terrein. 

§4 Het samenwerkingsverband dient via zijn lokaal verduurzamend beleid (vb. 
klimaatplanacties) aan te sluiten bij het provinciaal beleid inzake het 
klimaatplan, het energieactieplan, intensiever gebruik van ruimte, duurzaam 
industrieel (ver)bouwen, betere ontsluiting via bewegwijzering… 
  



 p. 3/5 

./... 

24 februari 2016 

 

 

Artikel 4 - Aanvraagprocedure 

De aanvraag gebeurt als volgt: 

Het samenwerkingsverband dat rechtspersoonlijkheid heeft, of een trekker 
lokaal bestuur, of een trekker-KMO dient een projectvoorstel in. 

Het projectvoorstel omvat een omstandige beschrijving van de voorziene 
activiteiten en een raming van de eraan verbonden kosten. 

 

De aanvraag moet volgende documenten bevatten: 

- Identificatie van  de deelnemende KMO's 

- Documenten waaruit blijkt dat deze KMO's voldoen aan alle 
voorwaarden van artikel 3. 

- Een document dat de aard en modaliteiten van de geplande acties 
binnen het samenwerkingsverband omvat ( met name: een 
financieringsplan van de geplande toepassingen of een resultaatgericht 
onderzoek van toepassingsmogelijkheden op korte termijn, meer 
bepaald rekening houdend met de rapportagetermijn zoals hieronder 
voorzien, en een visie op lange termijn omtrent de geplande 
implementaties en toepassingen en op de bestendiging van het 
samenwerkingsverband). 

- De aanvragen worden ofwel schriftelijk ingediend bij de deputatie van 
de provincie Oost-Vlaanderen, p.a. Dienst economie, Europese en 
internationale samenwerking, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent, ofwel 
digitaal via het inschrijvingsformulier op de website van de provincie 
Oost-Vlaanderen, uiterlijk op 31 oktober van elk werkjaar. 

 

Artikel 5 – Bedrag van de subsidie en modaliteiten van uitbetaling 

§1 De subsidie gebeurt per samenwerkingsverband of per lokaal bestuur en 
wordt toegekend aan de trekker-KMO of aan de rechtspersoon of aan het 
lokaal bestuur en bedraagt maximum 20 000 EUR. 

 

§2 De subsidie is voorzien voor het (gedeeltelijk) dekken van de externe kosten 
(personeelskosten van de deelnemende bedrijven aan het 
samenwerkingsverband of van het lokaal bestuur zijn dus uitgesloten) die 
gemaakt worden voor de concrete implementaties en praktische toepassingen 
binnen het samenwerkingsverband en bedraagt maximum 80 % van deze 
kosten. 

 

§3 De subsidie wordt uitbetaald na voorlegging van het verslag van de 
activiteiten en de resultaten en van de verantwoordingsstukken in verband met 
de gemaakte kosten. 
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§4 De subsidie wordt uitbetaald als volgende documenten worden 
overgemaakt aan het provinciebestuur voor 31 oktober van het volgende 
werkjaar: 

- verslag van de activiteiten en resultaten binnen het 
samenwerkingsverband; 

- de verantwoordingsstukken in verband met de gemaakte kosten voor 
de concrete implementaties en praktische toepassingen binnen het 
samenwerkingsverband (kopie van de facturen met betalingsbewijzen 
of andere bewijsstukken). 

 

§5 De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van indiening en tot 
uitputting van het krediet. 

 

Artikel 6 – Subsidiecriteria 

Volgende werken en kosten komen niet in aanmerking voor subsidies: 

- Kosten voor recepties en catering; 

- Overheadkosten (nutsvoorzieningen, gebruik bestaand materiaal, 
infrastructuur in eigendom van het lokaal bestuur, …); 

- Uitgaven voor relatiegeschenken, aankoop van prijzen voor 
tombola’s, waardebonnen en trofeeën; 

- Aankoop van logistieke uitrusting zoals tenten, partytafels, 
standmateriaal, enz…; 

- BTW; 

- Alle kosten die niet rechtstreeks verband houden met de uitvoering 
van de activiteit zoals voorgesteld in de projectaanvraag. 

 

Artikel 7 – Beslissingsprocedure 

De aanvragen worden voorafgaandelijk beoordeeld door de provinciale dienst 
economie en door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen 
(POM Oost-Vlaanderen). De projecten worden voorgelegd aan de deputatie die 
beslist welke samenwerkingsverbanden of lokale besturen uiteindelijk zullen 
worden gesubsidieerd. De projectindieners worden direct na de beslissing van 
de deputatie op de hoogte gebracht. De POM Oost-Vlaanderen volgt de voor 
subsidie goedgekeurde projecten op en evalueert ze. 

De subsidie wordt enkel verleend wanneer voor dezelfde toepassingen binnen 
een gelijkaardig samenwerkingsverband geen financiële steun van een andere 
overheid (hetzij Europees, federaal, Vlaams of provinciaal) ontvangen werd of 
wordt. 

De deputatie beslist over alle betwistingen met betrekking tot de toepassing 
van dit reglement. 
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Artikel 8 – Controle en sancties 

Het provinciebestuur heeft het recht om de aanwending van de subsidies te 
(laten) controleren, overeenkomstig het Reglement van 12 oktober 2005 met 
betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van 
toelagen. 
Indien blijkt dat de subsidie niet wordt aangewend voor het doel waarvoor ze is 
toegekend moet de subsidie worden teruggevorderd.  
Indien blijkt dat onjuiste gegevens in de aanvraag werden opgenomen of dat 
het reglement niet correct werd nageleefd kan de deputatie, onverminderd het 
voorgaande lid, de toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen. 
Misbruik kan aanleiding geven tot uitsluiting van toekomstige provinciale 
subsidies. 

 

Artikel 9 – Verbintenissen van de aanvrager van de subsidie 

De begunstigde van de subsidie zal bij elke publicatie of aanmaak van 
promotie- of informatiemateriaal met betrekking tot deze subsidie steeds de 
provincie Oost-Vlaanderen als financiële en ondersteunende partner 
vermelden. Dit impliceert: 

Dat het provincielogo op alle gebruikte communicatiemiddelen op duidelijk 
herkenbare wijze dient opgenomen te worden. 

Dat het logo “Oost-Vlaanderen klimaatgezond” wordt opgenomen bij elke actie 
die aanleiding geeft tot een vermindering van de CO2 uitstoot of het verhogen 
van de weerbaarheid tegen klimaatverandering. 

Dat de begunstigde door middel van een evenement extern bekendmaakt dat 
het project gesubsidieerd wordt door de provincie Oost-Vlaanderen. Dit dient 
uitgevoerd in samenspraak en samenwerking met de provincie Oost-
Vlaanderen en de POM Oost-Vlaanderen. 

 

Artikel 10 - Betwistingen 

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

 

Artikel 11 – Slotbepalingen 

Het reglement van 21 april 2004 betreffende het toekennen van subsidies aan 
KMO's die een samenwerkingsverband opzetten met het oog op het streven 
naar een duurzaam bedrijventerrein, wordt opgeheven. 

Aanvragen die worden ingediend in de loop van de maand januari en voor 
29 februari 2016 worden nog behandeld volgens het oude reglement. 

Dit reglement treedt in werking op 29 februari 2016. 

 


