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In het kader van de thematische kapitalisatie lieten sommige clusters hun voorbereidingsfase eindigen 

op de datum van indiening van hun clustervoorstel. Deze clusters hebben dan ook een onderbreking 

tussen de einddatum van de voorbereidingsfase en de startdatum van fase 1. Kosten gemaakt 

gedurende deze periode zijn in principe niet ontvankelijk gezien de regel dat alle uitgaven betaald 

moeten worden gedurende de ontvankelijkheidsperiode. 

De kosten die gewoonlijk echter in deze periode gemaakt worden, zijn verbonden met het 

clusterseminarie, dat op vraag van het GTS georganiseerd wordt. Dit seminarie wordt doelbewust in 

deze periode georganiseerd om te verzekeren dat de partners over alle relevante informatie beschikken 

alvorens fase 1 van start gaat. Met de bestaande regels kunnen de kosten van de clusters met een 

onderbreking tussen het einde van de voorbereidingsfase en de start van fase 1 in het 

aanvraagformulier, niet als ontvankelijk beschouwd worden. 

Bijgevolg willen we, om een consistente en redelijke aanpak te garanderen, hier een uitzondering op 

deze regel voorstellen met betrekking tot de kosten verbonden aan dit clusterseminarie (georganiseerd 

op vraag van het GTS). We stellen voor om de partners deze kosten te laten claimen in fase 1 

(ongeacht of er al dan niet een onderbreking is tussen de einddatum van de voorbereidingsfase en de 

start van fase 1). 

 

Op 4 maart 2014 is er een geactualiseerde versie van het Handboek van het Programma gepubliceerd. De 

volgende punt in het Handboek van het Programma is nader verduidelijkt: 

 

- Handboek van het Programma, BIJLAGE 14 – “Subsidiabele periode” / voorgestelde wijziging: 

“Daarnaast, ongeacht het feit of de partners al dan niet een leemte hadden gelaten tussen het einde 

van de voorbereidingsfase en het begin van Fase 1 in het Aanvraagformulier, zullen kosten gerelateerd 

aan het clusterseminar (gehouden op vraag van het GTS) als ontvankelijk beschouwd in Fase 1. 

 

Het gewijzigde document met alle laatste verduidelijkingen is met terugwerkende kracht geldig voor alle 

goedgekeurde clusters in het kader van alle projectoproepen van het INTERREG IVA 2 Zeeën-progrmma in 

de programmaperiode 2007-2013.  

 

De herziene versie van het Handboek van het Programma in de versie van 25 februari 2014 is nu te vinden op de 

website van het programma: 

http://interreg4a-2mers.eu/programme/key-docs/nl 

 

Bij eventuele vragen of voor extra verduidelijking kunt u terecht bij het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat. 
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