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Tips & tricks bij het opstellen van budgetten voor onderzoeksprojecten -
Case INTERREG en EFRO

- EFRO en INTERREG binnen het Europese financieringslandschap

- Welke programma’s zijn relevant voor de UHasselt?

- Templates voor het opstellen van budgetten

- Wanneer zijn kosten subsidiabel?

- Kostenrubrieken:
- Voorbereidingskosten
- Personeelskosten 
- Overhead
- Reis- en verblijfskosten
- Kosten voor externe expertise en diensten
- Uitrustingskosten
- Infrastructuurkosten
- Managementkosten



Tips & tricks bij het opstellen van budgetten voor onderzoeksprojecten -
Case INTERREG en EFRO

- Financieringsplan: welke cofinanciering?

- BTW bij onderzoeksprojecten

- De rol van DOC in het aanvraagproces

- Waar vind ik meer info terug?

- Vragen en uitwisselen best practices



Cohesiebeleid
= EU-strategie gericht op verkleinen economische, 

sociale en territoriale ongelijkheden tussen de 
Europese regio’s.

EFRO in
Vlaanderen

INTERREG



Cohesiebeleid: INTERREG
Het Interreg-programma ondersteunt samenwerking op drie 
gebieden:
- Interreg V-A: Grensoverschrijdende samenwerking
- Interreg V-B: Transnationale samenwerking
- Interreg V-C: Interregionale samenwerking

Interreg V-A is het voornaamste luik voor het indienen van 
projectvoorstellen. Binnen dit luik behoort Universiteit Hasselt 
tot twee Interreg-regio’s:

- Grensregio Vlaanderen - Nederland
- Euregio Maas - Rijn

Binnen Interreg V-B behoort de Universiteit Hasselt tot de 
regio Noordwest-Europa



Cohesiebeleid: 11 thematische doelstellingen



Cohesiebeleid: 11 thematische doelstellingen
THEMATISCHE

DOELSTELLINGEN
EFRO Interreg 

GVN
Interreg 

EMR
Interreg 

NWE
ESF 

Vlaander
en

1. Versterking van onderzoek, technologische 
ontwikkeling en innovatie X X X X
2. Verbetering van toegang tot en gebruik en 
kwaliteit van informatie- en communicatie-
technologieën

3. Verbetering van het concurrentievermogen van 
kmo’s X X
4. Ondersteuning van de overgang naar een 
koolstofarme economie X X X
5. Bevordering van de aanpassing aan 
klimaatverandering en van risicopreventie en -
beheer

6. Behoud en bescherming van het milieu en 
bevordering van hulpbronnen-efficiëntie X X
7. Bevordering van duurzaam vervoer en wegnemen 
van knelpunten in netwerk-infrastructuren 
(duurzame stedelijke ontwikkeling)

X

8. Bevordering van duurzame en kwalitatieve 
werkgelegenheid en ondersteuning van 
arbeidsmobiliteit

X X

9. Bevordering van sociale inclusie en bestrijding van 
armoede en elke vorm van discriminatie X X
10. Investering in onderwijs, opleiding en een leven 
lang leren X
11. Verbetering van de efficiëntie van de 
overheidsadministratie X



Cohesiebeleid: 11 thematische doelstellingen
Thematische doelstelling <-> investeringsprioriteit

Voorbeeld Interreg GVN



EFRO in Vlaanderen
Wie?
Programmagebied = Vlaams gewest:

- Antwerpen
- Limburg (B)
- Oost-Vlaanderen
- Vlaams Brabant
- West-Vlaanderen

Projectduur?
- Werkingsprojecten max. 2 jaar
- Investeringsprojecten max. 3 jaar

EFRO-steunpercentage?
Max. 40%



Interreg GVN
Wie?
Eén partner aan beide 
zijden van de grens

Duurtijd?
Max. 3 jaar

EFRO-steunpercentage?
50%



Interreg EMR
Wie?
Min. 2 rechtspersonen uit 
2 verschillende lidstaten uit 
het programmagebied

Duurtijd?
Max. 3 jaar

EFRO-steunpercentage?
50%



Interreg NWE
Wie?
Programmagebied: 
Ierland, Verenigd Koninkrijk, België, Luxemburg + 
delen van Frankrijk, Duitsland en Nederland

- Min. 3 partners uit 3 verschillende landen. 
- Min. 2 partners uit NWE-programmagebied

Duurtijd?
2,5 à 3 jaar

EFRO-steunpercentage?
Max. 60%



Hoe dien ik een project in?
- Op basis van projectoproepen

- Voor Interreg 2-staps procedure:

stap 1: indiening projectschets
stap 2: indiening volledige 

projectaanvraag



Kostenplan – Interreg GVN



Kostenplan – Interreg EMR



Kostenplan – Interreg NWE



Kostenplan - EFRO



Voorbereidingskosten
Wat?
Kosten voor de voorbereiding van de projectaanvraag

EFRO Interreg
EMR

Interreg GVN Interreg NWE

/

- Forfaitair bedrag: 30.000 EUR

- Wordt uitsluitend uitbetaald aan leadpartner die kan beslissen om dit 
te verdelen onder de partners (vastleggen in 
partnerschapsovereenkomst)

- Geen bewijslast

- Opnemen in kostenplan 
leadpartner onder WP 
projectmanagement

- Enkel indien de leadpartner 
zelf zijn werkpakketten 
uitvoert

- Wordt automatisch in kostenplan 
leadpartner  toegevoegd onder WP 
0



Personeelskosten
- In dienst bij begunstigde

- Rechtstreeks betrokken bij de inhoudelijke 
uitvoering

- Geen interim arbeid (externe expertise en 
diensten)



Personeelskosten
Op basis van een standaarduurtarief (SUT)

Basis = 
- brutomaandloon januari van het kalenderjaar  

waarin de uren gepresteerd worden
of
- brutomaandloon eerstvolgende maand na 

indiensttreding van het kalenderjaar waarin de 
uren gepresteerd worden

SUT = Basis brutomaandloon * 1,2%

Loonkosten = SUT * aantal gewerkte uren



Personeelskosten
Standaardgegevens nodig voor loonkostberekening:

- het statuut (AAP, BAP, ATP);
- het niveau (predoc, postdoc, navorser,…);
- de gewenste anciënniteit bij de start van het   

project;
Of
- de naam van het personeelsid;

- de startdatum van het project;
- de looptijd van het project.



Personeelskosten
- Max. aantal uren = max. aantal uren dat 

contractueel vastgelegd wordt

- Aantal te werken dagen in 2017 = 206

- 1 FTE = 206 * 7,6 = 1565,6 uren op 
jaarbasis



Personeelskosten - bursalen
Bursaalstatuut = fiscaal vrijgesteld statuut

- Enkel voor onderzoekstaken met het oog op het 
behalen van een doctoraat

- Enkel op projecten waar de bursaal zelf 
onderzoeksvragen en – methodologie kan 
bepalen

- IP en geheimhoudingsafspraken mogen niet in 
strijd zijn met bursaalstatuut



Personeelskosten – dubbelfinanciering
- Het is de verplichting van de werkgever 

om te verzekeren dat personeelsleden niet 
dubbel gefinancierd worden voor hetzelfde 
werk

- Bij 100% gefinancierde projecten: geen 
door de universiteit bezoldigd personeel 
begroten op onderzoeksproject



Personeelskosten – door universiteit bezoldigd personeel 
als eigen inbreng

- Bij gedeelte gefinancierde projecten (Vb. Interreg/EFRO): 
door universiteit bezoldigd personeel kan begroot worden 
om cofinanciering in te vullen

- Richtlijnen voor maximale inbreng: 
- ZAP: maximaal 20% van de aanstelling over alle projecten, 
met een maximum van 10% per project, behalve indien men 
als coördinator van een EU project optreedt (maximum dan: 
20% voor het project); 

- BOF ZAP: maximaal 30% van de aanstelling over alle 
projecten, met een maximum van 10% per project, behalve 
indien men als coördinator van een EU project optreedt 
(maximum dan: 20% voor het project); 

- BAP: 20% van de aanstelling over alle projecten; 

- AAP: maximaal 10% van de aanstelling over alle projecten;

- ATP: 100%. 



Personeelskosten – formulering in kostenplan



Personeelskosten

EFRO Interreg GVN Interreg EMR Interreg NWE

- SUT

- Beperking SUT 
tot max. 100 EUR

- SUT
Of
- 20% van 

subsidiabele 
directe kosten

- Geen maximum 
SUT

- SUT
Of 
- 20% van 

subsidiabele 
directe kosten

- Beperking SUT 
tot max. 100 EUR

- SUT
Of 
- 20% van 

subsidiabele 
directe kosten

- Beperking SUT tot 
max. 100 EUR



Overhead
= 15% van de subsidiabele directe personeelskosten

EFRO

Overheadkosten omvatten onder andere:

- verbruiksmaterialen en gereedschappen met korte levensduur en van algemene aard
(bijvoorbeeld inktpatronen, postzegels, kantoorbenodigdheden, …);
- water, gas, elektriciteit, verwarming, verlichting;
- telecommunicatie & ICT-uitgaven;
- verzekeringen;
- afschrijvingen van algemene aard en niet noodzakelijk voor het specifieke doel van het 
project (bijvoorbeeld pc’s, …);
- beroepskledij;
- vakliteratuur;
- verzendingskosten;
- onderhouds- en herstellingskosten;
- gebruikelijke catering voor personeel (koffie, waterfontein, fruit, …);
- kosten van administratie & beheer;
- algemene huur voor gebouwen, lokalen, apparatuur, materiaal, …. (interne/externe huur);
- auto-gerelateerde kosten (onderhoud, herstelling, verzekering, …)
- personeelsactiviteiten (teamuitstappen, …);
- indirecte personeelskosten (ondersteunende taken zoals onthaal, secretariaat, …);



Overhead
Interreg GVN Interreg EMR Interreg NWE

- kantoorhuur 
- verzekeringen en belastingen in verband met de gebouwen waarin het personeel is 

gevestigd en de uitrusting van het kantoor (bv. brand- en diefstalverzekering) 
- nutsvoorzieningen (bv. elektriciteit, verwarming, water) 
- kantoorbenodigdheden 
- algemene boekhouding van de projectpartner 
- archieven 
- onderhoud, reiniging en reparaties 
- beveiliging 
- IT-systemen
- communicatie (bv. telefoon, fax, internet, postdiensten, visitekaartjes)
- bankkosten voor het openen en beheren van rekeningen wanneer voor de uitvoering van 

het project een afzonderlijke rekening moet worden geopend 
- kosten voor transnationale financiële transacties. 



Overhead
Laptop?
- Aankoop laptop als standaard 
bureaumateriaal voor een medewerker = 
overhead

- Aankoop laptop in het kader van een 
specifieke activiteit die in het project wordt 
uitgevoerd = uitrustingskost



Overhead
Wat met personeelskosten van personeel die financiële 
en inhoudelijke rapportering doen?

EFRO Interreg GVN Interreg EMR Interreg NWE

loonkosten van 
personeel dat 
specifieke
betekenisvolle 
prestaties levert voor 
het EFRO-project, 
zoals 
projectboekhouding 
en 
projectadministratie,
zijn subsidiabel.

Ja, bijvoorbeeld: 

Projectmedewerker 
0,25 VTE vr. 3 jaar: 
Administratie, 
communicatie en 
financiële 
rapportering

- Interpretatie
“algemene 
boekhouding” 
moet iedere 
partner voor zich 
doen

- Hoe gaan andere
partners om met 
inzet 
administratieve 
profielen?

- Begroten van 
profielen die 
louter financiële 
activiteiten doen is 
een risico

Ja,  loonkosten van 
medewerkers die op 
partnerniveau 
financiële 
rapportering doen 
zijn subsidiabel



Reis – en verblijfskosten
- EFRO: subrubriek van werkingskosten 

 Zelfde kostensoorten maar verschillende 
regelgeving!!! (Vb. km-vergoeding, gebruik taxi,…)

EFRO Interreg GVN Interreg EMR Interreg NWE

- reiskosten wagen 
- reiskosten overige 
- verblijfkosten

- reiskosten 
- kosten van 

maaltijden
- Verblijfskosten
- Visumkosten
- dagvergoedingen

- Reiskosten wagen
- Reiskosten overige
- Verblijfskosten
- Dagvergoedingen

- reiskosten 
- kosten van 
maaltijden 
- verblijfkosten 
- visumkosten 
- dagvergoedingen 



Externe expertise en diensten
EFRO Interreg GVN Interreg EMR Interreg NWE

- Architecten

- technische adviezen: 
veiligheidscoördinatie
, stabiliteitsstudie,..

- Uitgaven voor 
inhoudelijke 
ondersteuning door 
externe experten

- Uitgaven voor 
administratieve/finan
ciële ondersteuning

- Uitgaven voor 
evaluaties en audits 
door externe 
organisaties

- studies of onderzoeken (bijv. evaluaties, strategieën, conceptnota's, 
ontwerpen, handleidingen); 
- scholing; 
- vertalingen; 
- IT-systemen en ontwikkeling, aanpassing en updates van websites; 
- promotie, communicatie, publiciteit of informatie die verband houdt 
met de uitvoering van een project of met een 
samenwerkingsprogramma als zodanig; 
- financieel beheer; 
- diensten met betrekking tot de organisatie en uitvoering van 
evenementen of vergaderingen (met inbegrip van huur, catering en 
tolkwerkzaamheden); 
- deelname aan evenementen (bijv. inschrijfkosten); 
- notariële diensten, juridisch advies en technische en financiële 
deskundigheid, andere advies- en accountantsdiensten; 
- Intellectuele-eigendomsrechten (zie ook paragraaf 5.7); 
- Eerstelijnscontrole
- reis- en verblijfkosten van externe deskundigen, sprekers, 
voorzitters van vergaderingen en dienstverleners; 
- andere specifieke expertise en diensten die nodig zijn voor concrete 
acties. 



EFRO: organisatie van projectactiviteiten 
en deelname aan activiteiten

- diensten met betrekking tot de organisatie en 
uitvoering van evenementen of vergaderingen 
(met inbegrip van huur, catering en 
tolkwerkzaamheden)

- reis- en verblijfkosten van externe deskundigen, 
sprekers, voorzitters van vergaderingen en 
dienstverleners

Binnen EFRO geen externe expertise en diensten 
maar organisatie van projectactiviteiten

- deelname aan evenementen (bijv. 
inschrijfkosten)

Binnen EFRO geen externe expertise en diensten 
maar deelname aan activiteiten



Externe expertise en diensten: 
Kosten voor ELC (FLC)

Audit van gedeclareerde kosten op 3 niveau’s:

- Eerste lijn: op projectniveau
 Controle of activiteiten en onkosten verantwoordbaar zijn 

conform projectdossier en programmaregels

- Tweede lijn: op programmaniveau
 steefproefsgewijze controles ter verifiëring van ELC

- Derde lijn: EC
 steefproefsgewijze controles ter verifiëring van ELC



Externe expertise en diensten: 
Kosten voor ELC (FLC)

Voorbeeld: declaratie- en 
controleproces Interreg EMR (1)

- Partners kunnen op ieder moment kosten 
(facturen, loonkosten, etc.) indienen via het 
monitoringsysteem eMS.

- De leadpartner controleert de relatie van de 
kosten ten opzichte van de projectactiviteiten 
(doelmatigheid).



Externe expertise en diensten: 
Kosten voor ELC (FLC)

Voorbeeld: declaratie- en 
controleproces Interreg EMR (2)
- De leadpartner geeft de doelmatige kosten 4/jaar 

vrij voor controle door de eerstelijnscontroleur 
(ELC).

- De ELC controleert of de kosten subsidiabel zijn.

- De leadpartner valideert de door de ELC 
goedgekeurde kosten en dient 2/jaar de 
betalingsaanvraag in. 



Externe expertise en diensten: 
Kosten voor ELC (FLC)

Voorbeeld: declaratie- en 
controleproces Interreg EMR (3)

- Het gemeenschappelijk secretariaat controleert 
de doelmatigheid van de kosten

- Na controle en goedkeuring door de 
certificeringsautoriteit (CA) en de 
managementautoriteit (MA) wordt de EFRO-
subsidie uitbetaald aan de leadpartner.



Externe expertise en diensten: 
Kosten voor ELC (FLC)

EFRO Interreg GVN Interreg EMR Interreg NWE

- Geen; worden 
door programma 
gedragen

- 2.000 EUR – 6.000 
EUR per partner 
afhankelijk van 
complexiteit 
kosten

- Enkel in 
kostenplan lead 
partner

- 2% van 
projectbudget

- Door elke 
projectpartner op 
te nemen in 
kostenplan

- Kost per 
betalingsaanvraag

- Door elke partner 
op te nemen in 
kostenplan



Externe expertise en diensten: 
wetgeving overheidsopdrachten

- Aankoopbedrag < 8.500 euro (excl. BTW): 
geen procedure

Merk op: enkel indien de totale aankoopwaarde bij 
eenzelfde leverancier, berekend over de volledige 
looptijd van het project, dit bedrag niet 
overschrijdt. 

- Aankoopbedrag > 8.500 euro (excl. BTW): 
Minimum drie offertes zijn nodig, alsook een 
motivatie van de keuze



Externe expertise en diensten: 
wetgeving overheidsopdrachten

- Aankoopbedrag > 20.000 euro (excl. BTW): 
Een bestek is vereist met opgave van de 
gunningscriteria. Minimum drie offertes zijn nodig, 
alsook een motivatie van de keuze. 

- Aankoopbedrag > 85.000 euro (excl. BTW): 
Een openbare offerteaanvraag of openbare 
aanbesteding is verplicht. Deze procedure vereist 
de goedkeuring door het Bestuurscollege of de 
Raad van Bestuur. 



Interne facturatie

EFRO Interreg GVN Interreg EMR Interreg NWE

- ondersteunende 
leveringen of 
diensten 

- tegen kostprijs 
(geen marge)

- een interne 
factuur = 
bewijsstuk

- Interne factuur = 
bewijsstuk

- Tegen kostprijs?

- Goede 
onderbouwing 
kostprijs

- Interne factuur ≠ 
bewijsstuk

 Kosten moeten
gecertificeerd worden 
door een externe 
accountant

- Interne facturatie
personeelskosten:

- SUT
- time sheets 

- Onder relevante
kostenrubriek

- Er moet voldaan 
worden aan de 
rapporterings-
verplichtingen van 
de relevante 
begrotingslijn



Uitrustingskosten

Interreg GVN Interreg EMR Interreg NWE

= kosten voor aankoop, 
afschrijving, huur of leasing van 
materiële zalen tijdens de 
projectperiode ten behoeve van 
de uitvoering van het project

Uitrusting, installaties en 
machines
Afschrijvingskost

Grondstoffen en 
verbruiksgoederen
Aankoopkost

- Kantoorbenodigdheden
- IT-apparatuur en software
- meubilair en uitrusting
- Laboratoriumbenodigdheden
- machines en instrumenten
- gereedschappen of apparaten
- Voertuigen
- andere specifieke uitrusting die nodig is voor concrete 

acties. 



Uitrustingskosten: afschrijvingskosten

- Als de uitrusting voor 100% voor het 
project wordt aangeschaft en gebruikt:

afschrijvingskosten over de periode waarin de 
uitrusting voor het project wordt gebruikt zijn 
subsidiabel

- Als de uitrusting gedeeltelijk voor het 
project wordt aangeschaft en gebruikt:

De afschrijvingskosten in relatie tot de looptijd van 
het project + gebruikspercentage voor het project



Uitrustingskosten: afschrijvingskosten



Infrastructuurkosten
 Aankoop van grond
 Aankoop van onroerend goed
 Kosten voor bouw infrastructuur
 Renovatiekosten
 …

 Contacteer DOC!



Managementkosten
Wat?
- Kosten voor coördinatie en management van 

het project (interne communicatie, opmaken 
voortgangsverslagen, meetings tussen 
projectpartners)

- Financieel management (van de lead partner) 
(Vb. de coördinatie van de betalingsaanvragen 
van de projectpartners)

- Kosten voor eerstelijnscontrole (ELC)



ManagementkostenEFRO Interreg GVN Interreg EMR Interreg NWE

- Geen 
verplicht 
WP

- Verplicht WP 1

- Value for money

- In kostenplan 
leadpartner en 
projectpartners

- Lead partner kan
cofinanciering aan 
projectpartners 
vragen

- Verplicht WP M

- Zijn gelimiteerd tot:

• 10% van totale kosten 
voor projecten ≤ 1,5 
mln. EUR

• 8% van totale kosten 
voor projecten > 1,5 
mln EUR en < 3 mln. 
EUR

• 6% van totale kosten 
voor projecten > 3 
mln. EUR maar max. 
300.000 EUR

 Merk op: totale projectkost 
excl. Kosten voor ELC

- Enkel in kostenplan lead 
partner (behalve 2% ELC)

- Projectpartners voorzien 
cofinanciering (pro rata, 
evenredig,…  vast te 
leggen in SWOK)

- Verplicht WP 3

- Value for money

- In kostenplan
leadpartner en 
projectpartners

- Doorrekenen van 
gezamenlijke 
kosten “common 
costs” is niet 
wenselijk



Managementkosten (WP 1) – Interreg EMR
Voorbeeld 



BTW
EFRO = verklaring BTW-statuut

Interreg GVN



BTW
Interreg EMR

Interreg NWE



BTW
Onderzoeksprojecten zonder valorisatietraject:
- Niet BTW-plichtig
- Geen recht op terugtrekking BTW
- BTW is een subsidiabele kost voor het project

Onderzoeksprojecten met een valorisatietraject:
- BTW-plichtig
- Recht op terugtrekking BTW
- BTW is geen subsidiabele kost voor het project



BTW
Een onderzoeksproject valt onder de definitie 
“onderzoeksproject met valorisatietraject” wanneer 
in de toekomst met de voor een project 
aangekochte apparatuur of met de bij een project 
opgedane knowhow vb.: 

- samenwerkingsverbanden ontstaan waaruit 
contractonderzoek (facturatie door UHasselt van 
opbrengsten met btw) voortvloeit

- patenten, royalties ontstaan ten voordele van de 
UHasselt



Financieringsplan



Financieringsplan: 
mogelijkheden voor cofinanciering

Optie 1 – Tegenwaarde van de arbeidstijd 
Zie personeelskosten

Optie 2 – externe cofinanciering 
Provinciale cofinanciering
Vlaams cofinanciering

Optie 3 – vrije middelen



Provinciale cofinanciering
1. Vormen de activiteiten een uitvoering of 

verdieping van het in Limburg gevoerde 
beleid?

Zie beleidsverklaring beleidsdomein Economie

2. Heeft een project een duurzaam karakter?

3. Is er voldoende impact/valorisatie binnen 
Limburg?

http://www.limburg.be/webfiles/limburg/product/beleid2017_gerits.pdf


Vlaamse cofinanciering
- Cofinancieringsaanvragen verlopen 

rechtstreeks via de bevoegde minister

- Enkel dossiers met zeer grote impact

- Procedure en beoordelingscriteria terug te 
vinden op de website van VLAIO

http://www.vlaio.be/artikel/cofinanciering-aanvragen-voor-een-interreg-project


Rol DOC bij aanvragen binnen Interreg/EFRO
- Loket voor aanmelding van aanvragen

- Schakel tussen OZRS en de financierende 
instanties bij procedurele en budgettaire
vragen 

- Aanlevering en ondertekening van 
administratieve formulieren (Vb. verklaring 
BTW-statuut, garantieverklaring,…) 

- advies verlenen bij het opstellen van en 
controle van het projectbudget incl. intern 
overleg met PER/FIN/financiële cellen



Rol DOC bij aanvragen binnen Interreg/EFRO
- Controle financiële bepalingen binnen 

SWOK en het organiseren van het intern 
overleg met TTO voor juridische aspecten 
en aspecten m.b.t. IPR

- Ondersteuning bij het aanvraagproces 
provinciale en/of Vlaamse cofinanciering

- Registratie van de definitieve 
projectaanvraag in de contractendatabank 
(door de cel contractbeheer en –
registratie)



Extra info?
Websites EFRO/Interreg:
- EFRO
- Interreg GVN
- Interreg EMR
- Interreg NWE

- Website DOC

- Intranet DOC

- Intranet FIN

http://www.vlaio.be/efro
http://www.grensregio.eu/over-interreg/interreg-v
http://www.interregemr.eu/site_nl1/projekteinreichung/projekt.php
http://www.nweurope.eu/
http://www.uhasselt.be/UH/Financieringsprogrammas/Cohesiebeleid.html
https://www.uhasselt.be/intra/intranet-Onderzoekscoordinatie/Procedures-ampamp-Regulations/intranet-Onderzoekscoordinatie-Reglementen-Research-projects.html
https://www.uhasselt.be/intra/fintranet/Projectbeheer/Projectverslaggeving.html


Vragen?


	Tips & tricks bij het opstellen van budgetten voor onderzoeksprojecten - Case INTERREG en EFRO
	Tips & tricks bij het opstellen van budgetten voor onderzoeksprojecten - Case INTERREG en EFRO
	Tips & tricks bij het opstellen van budgetten voor onderzoeksprojecten - Case INTERREG en EFRO
	Cohesiebeleid
	Cohesiebeleid: INTERREG
	Cohesiebeleid: 11 thematische doelstellingen
	Cohesiebeleid: 11 thematische doelstellingen
	Cohesiebeleid: 11 thematische doelstellingen
	EFRO in Vlaanderen
	Interreg GVN
	Interreg EMR
	Interreg NWE
	Hoe dien ik een project in?
	Kostenplan – Interreg GVN
	Kostenplan – Interreg EMR
	Kostenplan – Interreg NWE
	Kostenplan - EFRO
	Voorbereidingskosten
	Personeelskosten
	Personeelskosten
	Personeelskosten
	Personeelskosten
	Personeelskosten - bursalen
	Personeelskosten – dubbelfinanciering
	Personeelskosten – door universiteit bezoldigd personeel als eigen inbreng
	Personeelskosten – formulering in kostenplan
	Personeelskosten
	Overhead
	Overhead
	Overhead
	Overhead
	Reis – en verblijfskosten
	Externe expertise en diensten
	EFRO: organisatie van projectactiviteiten �en deelname aan activiteiten
	Externe expertise en diensten: �Kosten voor ELC (FLC)
	Externe expertise en diensten: �Kosten voor ELC (FLC)
	Externe expertise en diensten: �Kosten voor ELC (FLC)
	Externe expertise en diensten: �Kosten voor ELC (FLC)
	Externe expertise en diensten: �Kosten voor ELC (FLC)
	Externe expertise en diensten: �wetgeving overheidsopdrachten
	Externe expertise en diensten: �wetgeving overheidsopdrachten
	Interne facturatie
	Uitrustingskosten
	Uitrustingskosten: afschrijvingskosten
	Uitrustingskosten: afschrijvingskosten
	Infrastructuurkosten
	Managementkosten
	Managementkosten
	Managementkosten (WP 1) – Interreg EMR
	BTW
	BTW
	BTW
	BTW
	Financieringsplan
	Financieringsplan: �mogelijkheden voor cofinanciering
	Provinciale cofinanciering
	Vlaamse cofinanciering
	Rol DOC bij aanvragen binnen Interreg/EFRO
	Rol DOC bij aanvragen binnen Interreg/EFRO
	Extra info?
	Vragen?

