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Antwoord college
Welk effect heeft corona op de Europese projecten waar we aan deelnemen?
De lockdownmaatregelen en de social-distancing maatregelen hebben als
gevolg dat sommige piloten in de projecten uitgesteld worden. In sommige
projecten zoals bv. Vrac, werden onvoorziene activiteiten beschouwd als
relevant en subsidieerbaar, waardoor personeelskosten verder geclaimd
konden worden. Om de deliverables alsnog te kunnen behalen binnen de
projectperiode bieden de programma’s vaak de mogelijkheid tot verlenging
van de projecten.
Samenwerking en uitwisseling gebeurt online. Fysieke partnermeetings of
studiebezoeken gaan voorlopig niet door.
- Hoe gaan we hier mee om?
Indien de resultaten van een project aangepast moeten worden omdat
Corona geen volwaardige werking toelaat, wordt dit besproken met het
programmasecretariaat en een alternatief verloop overeengekomen.
Soms kan de toegelaten verlenging dit opvangen. Verlenging van de
projecten vergt in sommige gevallen ook een verlenging van
personeelscontracten. De kost daarvan wordt deels opgevangen doordat er
soms marge is, doordat er tot op heden minder uitgaves waren dan gepland
zoals bv niet-gemaakte reisonkosten. Als dit niet het geval is, dan wordt de
beslissing en extra kost van een verlenging voorgelegd aan het college.
Uiteraard zal hier pas volledig zicht op zijn, eens de normale toestand
volledig hervat is.
- Welk effect heeft de Brexit op de Europese projecten waar we aan
deelnemen? Op welke Europese projecten heeft de Brexit een invloed?

Voor àlle goedgekeurde Europese projecten waarin UK betrokken is
(voornamelijk Interreg 2 Zeeën: Vrac, Shifft, Monument, Orpheus, Pace,
TripleA, Siree, Flavour) zijn de budgetten reeds gealloceerd. De projecten
kunnen gewoon afgerond worden zoals voorzien. Het Interreg 2 Zeeën
secretariaat blijft in werking tot het einde van deze lopende projecten
(laatste voorzien 2023).
Er is geen impact op deze projecten, behalve dan dat vanaf oktober 2021 de
ambtenaren die in het kader van deze project reizen, een paspoort in plaats
van een identiteitskaart nodig hebben.
Voor de nieuwe Europese beleidsperiode 2021-2027 zal UK niet meer
deelnemen aan het gros van de Europese samenwerkingsprogramma’s.
Interreg 2 Zeeën zal hoogst waarschijnlijk volledig wegvallen als
programma.
- Hoe gaan we hiermee om?
De subsidie-ambtenaars zullen extra inspanning moeten leveren om
voldoende alle andere Europese subsidieprogramma’s te onderzoeken en
nieuwe netwerken op te bouwen. Zij zijn daar al mee bezig. Er zal meer
beroep gedaan worden op bijvoorbeeld de andere Interreg programma’s en
de gecentraliseerde thematische programma’s. Daarin vergroten ook de
opportuniteiten, onder andere door een verruiming van het werkingsgebied
van Interreg Noorzeeregio en Interreg West-Europa.
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