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1. Inleiding 

 

Zoals goedgekeurd door het Comité van Toezicht van het Programma op 22 april 2010, werden de 

volgende punten in het Handboek van het Programma verduidelijkt: 

 

- §2 “Ontvankelijkheid van begunstigden”, om te voldoen aan de Programmavereisten omtrent 

Staatssteun; 

- § 4.3.1 “BL1 Personeelskosten van de partner”, om een voorbeeld te geven van de 

berekeningsmethode van personeelskosten voor werknemers die deeltijds voor het project 

werken; 

- § 4.3.3 “BL3 Externe deskundigen en leveranciers”, om het verschil tussen kosten voor externe 

deskundigen/consultants (BL3a) en leveranciers van goederen en diensten (BL3a) uit te leggen; 

- § 4.3.9.12 “Wisselkoers: gebruik van de euro”: de zin “Om afrondingsverschillen te voorkomen, 

raadt het GTS aan alle uitgaven in het Aanvraagformulier en in de voortgangsverslagen af te 

ronden zonder decimalen” werd vervangen door de volgende: “Om afrondingsverschillen te 

voorkomen, raadt het GTS aan alle uitgaven in het Aanvraagformulier af te ronden zonder 

decimalen”. 

- § 9.4.2 “Voorbeeld 2: Flexibiliteitsregel” en § 9.4.3 “Voorbeeld 3: Grote wijziging met financiële 

impact”, om kleine fouten te corrigeren. 

 

Zoals goedgekeurd door het Comité van Toezicht van het Programma op 22 April 2010, werden de 

volgende punten in het Handboek van het Programma gewijzigd: 

 

- §7 “Vereisten omtrent promotie en publiciteit”, in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 

846/2009 tot wijziging van de Verordening van de Commissie (EG) nr. 1828/2006; 

- § 8 “Beoordeling van de projecten”, om het Handboek van het Programma aan te passen in 

overeenstemming met de gewijzigde ontvankelijkheidscriteria voor projectaanvragen; 

- Bijlage 8 “Nota over openbare aanbestedingen”, om de drempelbedragen aan te passen in 

overeenstemming met de Verordening van de Commissie (EG) nr. 1177/2009; 

- Bijlage 9, bestaande uit een nieuwe nota over Staatssteun (die de gedetailleerde procedure 

bevat die toegepast wordt gedurende de aanvraagfase en de monitoring van een IV A 2 Zeeën 

project om kwesties rond staatssteun te vermijden); 

- Bijlage 10, bestaande uit een nieuwe nota over Strategische Projecten; 

- Bijlage 11, bestaande uit een nieuwe nota over Europese Territoriale Samenwerking; 
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Het aangepast document, dat de verduidelijkingen en wijzigingen goedgekeurd door het Comité van 

Toezicht bevat, zal retroactief gelden voor alle goedgekeurde projecten in het kader van alle 

projectoproepen geopend door het INTERREG IV A 2 Zeeën Programma in de Programmaperiode 

2007-2013. 

De herziene versie van het Handboek van het Programma, gedateerd op 07/05/2010, is vanaf nu 

beschikbaar op de Programmawebsite op het volgende adres:  

 

http://www.interreg4a-2mers.eu/NL/appelprojet06NL.html 

 

Het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat blijft indien nodig ter beschikkig voor verdere toeliching 

en advies. 
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