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CUP  Codice Unico di Progetto, unieke projectcode 

DG Directoraat-generaal 

EC Europese Commissie 
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EP Europees Parlement 

EPE European Programme Executive 
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ETS Europese territoriale samenwerking 

EU Europese Unie 
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JASMINE Joint Action to Support Micro-finance Institutions in Europe 
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JASPERS: Joint Assistance to Support Projects in European Regions 
(Gezamenlijke bijstand ter ondersteuning van projecten in Europese regio's) 
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JEREMIE: Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises 

(Steun aan kleine en middelgrote bedrijven die acties zijn op het gebied van financiële engineering) 

JESSICA: Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas 
(Gezamenlijke Europese steun voor duurzaam investeren in stedelijke gebieden) 

IVO Instelling voor voortgezet onderwijs 

GTS Gezamenlijke technische secretariaat 

KSU Nationaal netwerk van ondersteuningscentra voor bedrijven  

LGH Landesgewerbeförderungsstelle des Handwerks in NRW 

milj miljoen 

BA Beheersautoriteit 

LS Lidsta(a)t(en) 

MGP Meistergründungsprämie 

NCP Nationaal contactpunt 
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NRW Noord-Rijnland-Westfalen 

NSRK Nationaal strategisch referentiekader 

NWDA North West Development Agency 

NWOP North West of England OP 

OP Operationeel programma 

PEB Projectengagementbezoek 

PTC Programmatoezichtcomité  

V&A Vragen en antwoorden 

RCW Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid 

RDA Regional Development Agency (orgaan voor regionale ontwikkeling) 

REPIS Regional Environment and Advisory Information Centres 

ZOE Zuidoost-Europa 

SF Structuurfondsen 

KMO's Kleine en middelgrote ondernemingen  

MGLB minister van Gemeenschappen en Lokaal Bestuur 

TB Technische bijstand 

TS Territoriale samenwerking 

VWEU Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. 

VEU Verdrag betreffende de Europese Unie 
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SAMENVATTING 

1. Huidige stand van de besluitvorming 

De tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid via de structuurfondsen vormt een van de 
pijlers van het optreden van de Europese Unie. 35,7% van de begroting van de Europese 
Unie (ongeveer 347 miljard euro) werd toegekend voor de huidige programmeringsperiode 
2007-2013. Omdat de Europese Unie momenteel wordt getroffen door de ergste 
economische recessie sinds de jaren dertig van de vorige eeuw, bieden deze fondsen 
belangrijke kansen voor het scheppen van banen en voor investeringen, doordat zij de 
ontwikkeling van bestaande ondernemingen ondersteunen en potentiële ondernemers 
aanmoedigen om nieuwe ondernemingen op te starten. De afgelopen drie jaar werd 
ongeveer 27% van de beschikbare fondsen, of 93 miljard euro, geïnvesteerd in banen en 
groei in Europa. 

Tijdens de afgelopen vier decennia heeft de EU haar instrumenten voor het cohesiebeleid 
ontwikkeld. Tijdens deze periode werd veel aandacht besteed aan de analyse van de 
prestaties van de fondsen en aan het identificeren, aannemen en doorvoeren van de nodige 
wijzigingen. Het belangrijkste resultaat van de recentste analyse is het lage 
absorptiepercentage van structuurfondsen in de programmeringsperiode 2007-2013. Op 
dat vlak werden een aantal factoren genoemd, zoals knelpunten in de administratieve 
capaciteit of een gebrek aan cofinanciering. Wat tot nu toe nog niet werd onderzocht, is de 
kwestie van de toegankelijkheid van structuurfondsen voor aanvragers. Er is nog relatief 
weinig onderzoek verricht naar een van de belangrijkste kwesties, met name het 
stimuleren en aantrekken van potentiële aanvragers van financiering.  
In dat verband werd er in het verslag-Barca uit 20091 gewezen op de afwezigheid van een 
samenhangend beeld van de eigenlijke prestaties van het cohesiebeleid in de Europese 
Unie. Tal van studies en verslagen gaan in op de fysieke infrastructuur die werd 
uitgebouwd, de ondersteunde ondernemingen en zelfs de gecreëerde banen. De meeste 
van deze studies en verslagen richten zich evenwel voornamelijk op de beoordeling van 
kwantitatieve gegevens over output en absorptiepercentages. Het debat over de 
bevindingen wordt meestal slechts gevoerd door diegenen die rechtstreeks betrokken zijn 
bij de ontwikkeling en het beheer van het programma. Er wordt echter zelden ruimte 
gemaakt voor de percepties van doelgroepen en begunstigden.  
Uit de cijfers blijkt dat er in sommige lidstaten minder gebruik wordt gemaakt van 
financieringsmogelijkheden dan in andere. 

 Dat zou gedeeltelijk kunnen verklaren waarom veel Europese burgers zich niet bewust zijn 
van de prestaties van de Europese Unie, en er dus bijgevolg ook sceptisch tegenover staan. 
Bepaalde cijfers suggereren dat ongeveer een derde van de burgers op de hoogte is van de 
door de Europese Unie ondersteunde projecten, maar slechts 10 procent ervan gelooft dat 
zij er rechtstreeks baat bij hebben gehad. 

Tekortkomingen bij plaatselijke, regionale of nationale administratieve diensten worden 
gemakkelijk herkend en dragen ongetwijfeld bij tot een lagere benuttingsgraad in sommige 
gebieden. Dergelijke kwesties schetsen op hun best slechts de helft van een complexer 
verhaal. De andere helft van het verhaal is de vraag waarom ondernemingen, plaatselijke 

                                                 
1  Barca F. (2009), An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A place based approach to meeting European 

Union challenges and expectations, onafhankelijk verslag voorbereid op verzoek van Danuta Hübner, 
commissaris voor Regionaal Beleid, Eurada, April 2009. 
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agentschappen, onderwijsinstellingen, ngo's en andere organen in sommige delen van de 
Europese Unie meer aarzelen om Europese financiering aan te vragen.  
In deze context biedt deze studie een leerrijke kijk op de belemmeringen, zowel 
waargenomen als reëel, waarmee aanvragers geconfronteerd worden bij het aanvragen van 
EFRO-financiering. Bij de interpretatie van de bevindingen van deze studie moet met één 
belangrijk voorbehoud rekening worden gehouden.  
Er bestaan geen degelijke statistieken of bevindingen over diegenen die ontmoedigd 
werden om een aanvraag in te dienen, diegenen die nooit contact opgenomen hebben met 
een lokaal kantoor of die ongeacht de reden nooit een aanvraag hebben ingediend. 

2. Reikwijdte van de studie 

Deze studie is erop gericht om de belangrijkste factoren te identificeren die potentiële 
aanvragers aanmoedigen dan wel ontmoedigen wanneer zij overwegen om 
structuurfondsen aan te vragen. Een van de factoren daarin is dat de procedures te lastig 
of te ingewikkeld zijn. In deze studie wordt dat argument onderzocht, door te kijken naar 
de problemen die de administratieve procedures in verschillende systemen met zich 
meebrengen. Deze analyse helpt om na te gaan waar dergelijke problemen precies 
ontstaan (op Europees, nationaal of regionaal niveau) en helpt zo om doelgerichte 
oplossingen voor te stellen.  
In de studie wordt eveneens een waaier van aanvragersprofielen onderzocht om na te gaan 
welk type organisaties en organen gewoonlijk een aanvraag indient en wat hen ertoe 
brengt dit te doen en bijgevolg ook hoe anderen ertoe kunnen worden gebracht om een 
aanvraag in te dienen. Ook wordt er al een eerste keer gekeken naar het effect van de 
vereenvoudigingsprocedures die in 2009 werden ingevoerd als reactie op de huidige 
recessie. 

Tijdens het onderzoek en de ontwerpfase werd voortdurend de nadruk gelegd op het 
identificeren van voorbeelden van beste praktijken uit verschillende initiatieven en 
lidstaten. Wat in een bepaalde situatie goed werkt, kan mogelijk worden aangepast (maar 
niet gewoon overgezet) om in andere situaties even goed te werken. 

Voor deze studie werden drie belangrijke onderzoeksstrategieën gebruikt. De eerste was 
een literatuurstudie, de tweede een reeks casestudy’s van negen verschillende operationele 
programma’s en de derde een reeks telefonische of online-interviews, gevolgd door een 
vragenlijst. De casestudy’s bestreken operationele programma’s in Oostenrijk-Slowakije, 
Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Polen, Slowakije, het Verenigd Koninkrijk en het 
transnationale programma voor Zuidoost-Europa. Er werden meer dan vijftig interviews 
uitgevoerd en de vragenlijsten werden aan tal van belanghebbenden toegestuurd. Op basis 
van de bronnen, gericht onderzoek en weloverwogen analyse, bevat de studie tot slot een 
aantal specifieke aanbevelingen voor maatregelen op plaatselijk, regionaal, nationaal en 
Europees niveau. 

3. Inhoud van de studie 

Hoofdstuk 1 van de studie bevat een inleiding op het cohesiebeleid en de structuurfondsen. 
In hoofdstuk 2 wordt de gebruikte methodologie toegelicht, waaronder de literatuurstudie, 
de geselecteerde casestudy's en de interviews. In hoofdstuk 3 wordt er gekeken naar wie 
aanvragen indient bij de structuurfondsen, de redenen daarvoor en de ervaringen van de 
aanvragers. Er wordt een kort overzicht gegeven van de huidige programmeringsperiode 
2007-2013, de ontwikkelingscyclus van het programma en de relevantie van de 
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verschillende fasen van de programmacyclus voor de aanvragers. Tevens worden zeven 
categorieën aanvragers bepaald die mogelijk profijt kunnen halen uit de structuurfondsen. 
Het kan enigszins verbazen dat de rol van de aanvragers in de voorbereiding en 
programmering van structuurfondsen op Europees niveau nog moet worden geanalyseerd. 
Aangezien de werking en uitvoering van structuurfondsen tot de gedeelde 
verantwoordelijkheid van de Europese Unie en de lidstaten behoren, vormt het ontbreken 
van een analyse een ernstig probleem. Een sleutelelement dat het succes van een 
programma bepaalt, is de identificatie en benadering van de potentiële doelgroep ervan.  
In de studie wordt de positie van de aanvragers in het uitvoeringsproces van de 
structuurfondsen geanalyseerd en wordt een schematische voorstelling gegeven waarin de 
verschillende fasen van het aanvraagproces opgesomd worden, met een bijzondere nadruk 
op de rollen en mogelijkheden voor potentiële aanvragers: 

 Voorlichtingscampagnes vormen de eerste fase waarin potentiële aanvragers 
op de hoogte worden gebracht van programma's waarvoor ze financiering kunnen 
aanvragen. In bepaalde gevallen is de doelgroep van een dergelijke 
voorlichtingscampagne relatief duidelijk; dit is echter niet altijd het geval. Indrukken 
en percepties spelen hierin een rol, want sommige categorieën aanvragers menen 
dat programma’s van de Europese Unie te bureaucratisch zijn of buiten hun bereik 
liggen. In dit domein is weinig onderzoek verricht wegens mogelijke conflicten met 
de wetgeving en praktijken inzake gegevensbescherming. Ook bij bepaalde 
onderzoeksactiviteiten die werden uitgevoerd in het kader van deze studie moest 
rekening gehouden worden met zulke beperkingen.  

 In de tweede fase beslissen potentiële aanvragers om een aanvraag voor te 
bereiden. De voorhanden zijnde informatie- en ondersteuningsdiensten spelen een 
centrale rol, net als het vermogen van de aanvrager om zijn aanvraag uit te werken. 
Openbare instellingen, universiteiten en grote bedrijven zijn beter uitgerust om een 
aanvraag voor te bereiden en in te dienen dan kleine of zelfs 
eenmansondernemingen. Er is weinig informatie beschikbaar over het vermogen van 
aanvragers om hun aanvragen uit te werken.  

 De derde fase behelst de selectieprocedure, terwijl de vierde fase 
betrekking heeft op de eigenlijke toekenning van de financiering.  
De laatste twee fasen behoren volledig tot de bevoegdheid van de 
uitvoeringsorganen (bijv. beheersautoriteiten, intermediaire instanties2). Hun 
activiteiten beïnvloeden niet alleen de gunning, maar ook de manier waarop de 
potentiële aanvragers het hele proces zien. Als het selectieproces efficiënt en 
redelijk transparant zou zijn en de financiering op een passende manier gegund zou 
worden, dan zouden wellicht meer kandidaten interesse tonen bij de volgende 
oproep tot het indienen van aanvragen. Het omgekeerde effect is ook mogelijk. 

In hoofdstuk 4 wordt een ruime waaier van elementen behandeld die van belang zijn voor 
de toegankelijkheid van structuurfondsen voor aanvragers. Aangezien er geen systematisch 
analytisch onderzoek is uitgevoerd voor heel Europa naar belemmeringen voor aanvragers, 
is het eenvoudigweg onmogelijk om duidelijke cijfers voor te leggen voor hoe de 
aanvragers de programmeringsperiodes 2000 - 2006 of 2007 - 2013 evalueren. Het 
bestaande onderzoek is meestal gericht op specifieke themagebieden, in het bijzonder 

                                                 
2  Een intermediaire instantie is elke instantie die handelt onder de verantwoordelijkheid van een 

beheersautoriteit en die voor diens rekening taken uitvoert in verband met het beheer van het operationele 
programma. 
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operationele programma’s of gedeelten van de levenscyclus van het programma, of de 
ervaringen in een specifieke lidstaat. 
In deze studie worden de verschillende belemmeringen voor aanvragers gegroepeerd in 
vier categorieën: Factoren op Europees niveau, op nationaal niveau, op het niveau 
van programmabeheer en op het operationele niveau. 
Het Europese niveau bepaalt het kader, de regelgeving en oriëntaties van 
structuurfondsen, in samenspraak met de Europese instellingen en de lidstaten. In lidstaten 
waar de plaatselijke en regionale niveaus actief betrokken zijn en het nationaal strategisch 
referentiekader helpen uitwerken, kunnen de bekommernissen van de eindgebruikers 
gemakkelijker worden aangeduid. Het heeft daarbij ook zin om eisen vast te stellen voor 
communicatieactiviteiten. In de huidige programmeringsperiode (2007-2013) zijn de 
beheersautoriteiten bijvoorbeeld verplicht om voor operationele programma's 
communicatiestrategieën op te stellen, met inbegrip van regelmatige openbare 
evenementen en de publicatie van een lijst van eindbegunstigden met het bedrag dat aan 
hen werd toegekend. 
Op Europees niveau werden geleidelijk maatregelen ingevoerd die bedoeld zijn om 
procedures te vereenvoudigen en de invoering daarvan werd versneld als reactie op de 
recessie. Hiertoe behoren het gebruik van forfaitaire tarieven en bedragen, grotere 
flexibiliteit voor cofinanciering, de toelating voor lidstaten om gerecupereerde fondsen te 
hergebruiken en een versoepeling van de n+2 regels ten aanzien van hoe snel de uitgaven 
moeten volgen op de goedkeuring. 
Het nationale niveau voorziet in nationale cofinanciering en in het administratieve stelsel 
waarin de structuurfondsen zijn opgenomen. Administratieve stelsels vormen een 
belangrijke factor voor de uitvoering van het programma en variëren aanzienlijk in de 
verschillende lidstaten. Elke lidstaat heeft zijn eigen politieke en administratieve structuren 
en tradities. Er is geen vergelijkende analyse beschikbaar van de mate waarin de 
verschillende stelsels de doeltreffendheid van de structuurfondsen ten aanzien van de 
benadering en het aantrekken van aanvragers. 
Er moet nog steeds worden gestreefd naar een grotere regionalisering om de autoriteiten 
dichter bij de aanvragers te brengen. Sommigen zullen beweren dat het in de huidige fase 
slechts kan worden beschouwd als een gemengd succes. In sommige lidstaten zorgt het 
regionaliseringsproces voor nog meer administratie wanneer de nieuwe regionale of lokale 
organen naast de nationale organen die voordien de structuurfondsen beheerden, bestaan, 
in plaats van deze organen te vervangen. De toekenning van bijkomende 
verantwoordelijkheden aan lokale of regionale organen heeft in sommige lidstaten geleid 
tot capaciteitsproblemen, in het bijzonder op het vlak van geschikt personeel. 
Het niveau van het programmabeheer omvat de toekenning van de middelen en de 
beheerscapaciteit van het programma. Ook dit verschilt naargelang van de aard van het 
betrokken programma. Thematische programma’s zijn vaak op nationaal niveau gebaseerd, 
terwijl regionale programma’s eerder regionaal of lokaal zijn verankerd. Voor multinationale 
programma's waarbij meerdere (aangrenzende of transnationale) regio's uit verschillende 
lidstaten betrokken zijn, gelden er specifieke vereisten. 
Het operationele niveau heeft betrekking op de wisselwerking tussen het programma- en 
het projectniveau en omvat activiteiten op het vlak van projectgeneratie, -goedkeuring en -
invoering. In dat verband kunnen de mate waarin nationale financiering beschikbaar is en 
de mate waarin die afgestemd is op, of geïntegreerd is in de financiering van de Europese 
Unie een essentiële factor vormen voor het bepalen van het soort wisselwerking. De komst 
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van de financieringsinstrumenten JEREMIE3 en JESSICA4 heeft de hele operationele 
financiering een stuk verfijnder (en soms complexer) gemaakt. 
Hoofdstuk 5 is gewijd aan de factoren die relevant zijn voor de aanvragers op operationeel 
niveau. Het is voornamelijk, maar niet uitsluitend, gebaseerd op informatie die wordt 
verzameld uit casestudy’s en vragenlijsten. Het is het herhalen waard dat dit uiteraard 
organisaties en bedrijven behelst die met succes fondsen hebben aangevraagd. 
De casestudy’s werden overgenomen uit de volgende operationele programma's, die alle 
gecofinancierd zijn door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling:  

 Operationeel programma Languedoc-Roussillon (Frankrijk; Regionaal 
concurrentievermogen en werkgelegenheid (Regionaal concurrentievermogen en 
werkgelegenheid)), 

 Operationeel programma voor digitale convergentie (Griekenland: Convergentie 
(Convergentieprogramma)),  

 Operationeel programma North West England (Verenigd Koninkrijk; Regionaal 
concurrentievermogen en werkgelegenheid),  

 Operationeel programma Oostenrijk-Slowakije; Europese territoriale 
samenwerking,  

 Operationeel programma Zuidoost-Europa; Europese territoriale samenwerking,  

 Operationeel programma Noord-Rijn-Westfalen (NRW) (Duitsland, Regionaal 
concurrentievermogen en werkgelegenheid);  

 Operationeel programma Wielkopolskie (Polen, Convergentieprogramma);  

 Operationeel programma Piëmonte (Italië, Regionaal concurrentievermogen en 
werkgelegenheid);  

 Operationeel milieuprogramma (Slowakije, Convergentieprogramma, Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling & Cohesiefonds). 

Op operationeel niveau is de selectie van passende of ten minste vergelijkbare 
aanvraagprocessen hoogst wenselijk, of zelfs van vitaal belang.  
Informatie en -ondersteuningsdiensten zijn van kritiek belang voor potentiële aanvragers, 
die soms toegeven verward te zijn door het grote aanbod van mogelijkheden. 
 Uit ervaring blijkt dat de ontwikkeling in het programmabeheer van “one-stop shops” waar 
aanvragers de hele waaier van de voor hen beschikbare mogelijkheden kunnen bekijken, 
als zeer positief wordt beschouwd. 
Er kan ook nodig zijn om externe consultants in te schakelen, in het bijzonder voor nieuwe 
aanvragers en micro-ondernemingen waar de nodige interne deskundigheid niet 
beschikbaar is of in te sterke mate wordt aangewend om de onderneming draaiende te 
houden. Externe diensten kunnen worden aangeboden door agentschappen of openbare 
organen zoals de Kamers van Koophandel, of door privéconsultants. In dat laatste geval 
rijst duidelijk de vraag hoe de toegang tot technische bijstand en ondersteuning in de fase 
vóór het project van start gaat, verzekerd kan worden. 

                                                 
3  Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises (gezamenlijke Europese hulpmiddelen voor micro-

ondernemingen en het MKB). 
4  Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (gezamenlijke Europese ondersteuning voor 

duurzame investeringen in stadsgebieden). 
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Het soort oproepsystemen dat gebruikt wordt, zoals oproepen tot het indienen van blijk en 
van belangstelling vóór de kwalificatie, heeft een duidelijke invloed op potentiële 
aanvragers. Deze eerste fase van het aantrekken en begeleiden van de aanvragen wordt 
gevolgd door een fase waarin de aanvragen worden geëvalueerd. Dit evaluatieproces kan 
soms een uitdaging betekenen voor de beheersautoriteiten en bemiddelende instanties die 
soms niet meteen over de nodige deskundigheid beschikken. Bij grotere projecten kan de 
evaluatie van verschillende deskundigen vereist zijn en dat kan de transparantie van het 
proces verminderen. 
De aanvragers zijn vaak ook bezorgd over de hoge weigeringspercentages voor voorstellen. 
Die kunnen organisaties ontmoedigen om in de toekomst nog aanvragen in te dienen en 
kunnen tevens andere potentiële aanvragers die kennis nemen van deze weigeringen, 
ontmoedigen, al is dat niet eenvoudig te meten. 
Potentiële begunstigden bekommeren zich niet al te zeer over welke financieringsbron voor 
hun aanvragen worden aangewend. Uit deze studie is gebleken dat potentiële aanvragers 
goed op de hoogte zijn van de verschillende beschikbare steunmogelijkheden, wat enerzijds 
het resultaat is van de informatie- en communicatie-inspanningen van beheersautoriteiten 
en intermediaire instanties en anderzijds van het feit dat sommige van de deelnemers aan 
het programma in de casestudy’s deel uitmaken van de gebruikte communicatiekanalen. 
De correspondenten van de studie noemden zeven belemmeringen voor aanvragers.  
Deze zijn: 

 het identificeren van de meest geschikte bron van ondersteuning,  

 het in de gaten houden van de data voor verschillende oproepen (voor projectideeën 
of voorstellen),  

 het doornemen van de grote aantallen documenten, die niet allemaal even 
doelgericht zijn, tijdens de hele aanvraagprocedure,  

 de verplichting om grote hoeveelheden documentatie te produceren,  

 de relatief korte tijdspanne waarin soms op de oproepen moet worden gereageerd,  

 het vinden van de nodige matching funds, en  
 op de hoogte blijven van de regels die soms wijzigen in de loop van het 

aanbestedingsproces en het omgaan met onsamenhangend advies inzake vereisten 
en voorschriften. 

Bovendien zijn er drie financiële aspecten die tot bezorgdheid strekken. Een daarvan 
was de kwestie van het vinden van matching funds. Het tweede betrof de moeilijkheden 
rond prefinanciering en het derde aspect had te maken met de snelheid waarmee 
betalingen worden verwerkt, wat bij veel aanvragers tot bezorgdheid strekt. Deze zorg 
wordt steeds groter, aangezien veel lidstaten de nationale financieringsprogramma’s 
hebben beperkt als een onderdeel van de maatregelen om de overheidsuitgaven terug te 
dringen. 
Succesvolle aanvragers ervaren moeilijkheden met betrekking tot de relatief lange 
wachttijd tussen de toekenning van de fondsen en de eerste uitbetaling van de 
financiering. De meeste vonden de verschillende controle- en auditvereisten en –
procedures moeilijk, tijdrovend en lastig.  
Voor territoriale samenwerkingsprogramma’s gelden bijzondere uitdagingen ten 
aanzien van verschillende culturen, talen en administratieve vereisten in de verschillende 
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lidstaten waarin het programma werkzaam is. De nuttigste vorm van de verspreiding van 
informatie en bijstand lijkt advies op maat en persoonlijke gesprekken. 

4. Belangrijkste bevindingen en aanbevelingen 

Op basis van het onderzoek, de casestudy’s, de interviews en andere activiteiten stelt deze 
studie een aantal aanbevelingen vast om de toegang van aanvragers en eventueel ook van 
potentiële aanvragers tot de structuurfondsen te verbeteren. Specifieke aanbevelingen 
inzake het Europese, nationale en operationele niveau worden vastgesteld in hoofdstuk 6 
van deze studie onder zes belangrijke hoofdingen:  
1.  Stelsel voor de uitvoering van de structuurfondsen op nationaal niveau,  

2.  Nationale cofinanciering,  

3.  Administratieve procedures,  

4.  Operationeel niveau – informatie, verspreiding, totstandbrenging van projecten en 
aanvraagprocedure,  

5.  Specifieke profielen van begunstigden en daaraan gerelateerde factoren, en  

6.  Ervaringen met vereenvoudigingen. 

De aanbevelingen gaan van de behoefte aan informatie- en communicatiemaatregelen om 
rekening te houden met de behoeften van ontvangende groepen, over het eventuele 
gebruik van financieringsinstrumenten als een alternatief voor beperkte subsidiemiddelen, 
tot de wenselijkheid van het aanbieden van gratis persoonlijke ondersteuning voor de 
ontwikkeling van projectaanvragen. 

Aanbevelingen bestrijken in ruime mate het nationale niveau en de instellingen en organen 
die verantwoordelijk zijn voor de invoering van specifieke maatregelen. De noodzaak om 
het uitvoeringsstelsel, de aanvraagprocedures en de manier waarop aanvragers worden 
aangezocht, geïnformeerd en begeleid bij het aanvraagproces transparanter en flexibeler te 
maken, is van primordiaal belang.  
Het Europese niveau kan hiertoe bijdragen door duidelijker de nadruk te leggen op het 
feit dat de structuurfondsen opengesteld moeten worden voor een ruimere groep 
aanvragers. Relevante partners betrekken bij de strategische definitie van de 
programmacontouren, aanvragen beogen via gepaste communicatiestrategieën, 
capaciteitsopbouw via programmaoverschrijdende uitwisselingen om uitvoeringskanalen te 
verbeteren (zoals INTERACT 5 dergelijke activiteiten uitwerkt voor de programma’s inzake 
Europese territoriale samenwerking) en voldoende en tijdige cofinanciering aanbieden 
(waaronder een hoger cofinancieringspercentage en een versoepeling van het beginsel van 
werkelijke kosten). 
Het nationale en programmaniveau staat voor de uitdaging om de tenuitvoerlegging 
van het programma voor de volgende programmeringsperiode te vereenvoudigen. Een 
onvoldoende duidelijke taakverdeling tussen nationale en regionale autoriteiten, de daaruit 
volgende noodzaak om beslissingen twee keer (of vaker) te monitoren en te controleren en 
omslachtige besluitvormingsprocedures liggen vaak aan de grondslag van de complexe en 
omslachtige procedures die aanvragers moeten doorlopen. Dit vereist niet zozeer een 
                                                 
5  Op 4 december 2007 keurde de Europese Commissie INTERACT 2007-13 goed, een programma voor Europese 

territoriale samenwerking dat de hele Europese Unie, plus Noorwegen en Zwitserland bestrijkt. Het programma 
wil het goede beheer van door de Gemeenschap gefinancierde programma’s die vallen binnen het kader van de 
doelstelling van Europese territoriale samenwerking bevorderen en is voorzien van een totale begroting van 
ongeveer 40 miljoen euro. De investeringen door de Gemeenschap via het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) bedragen zo’n 34 miljoen euro (Regionaal beleid – Inforegio, Website). 
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wijziging van de Europese reglementering, dan wel een grondige analyse van de 
bureaucratische culturen die voor de structuurfondsen werd vastgelegd en het schrappen 
van regels die de toegang tot financiering beperken tot een elite van projectontwikkelaars 
die ervaring hebben met financiering uit de structuurfondsen. In het kader van de 
structuurfondsen op nationaal niveau (de opvolger van het nationaal strategisch 
referentiekader) en in de operationele programma’s moeten kwaliteitsnormen worden 
opgenomen om aanvragers via informatie en communicatie aan te spreken en om 
transparante procedures tot stand te brengen waarin voldoende steun voorzien wordt voor 
aanvragers met een beperkte capaciteit. Er moeten afzonderlijke middelen worden 
vrijgemaakt voor capaciteitsopbouw en de versterkingen van de kennis en vaardigheden 
van personeel dat betrokken is bij de operationele programma's en maatregelen, in het 
bijzonder in die lidstaten die nog steeds te kampen hebben met ernstige belemmeringen in 
hun administratieve stelsels (sommige van de nieuwe lidstaten, EU12).  
Op operationeel niveau wordt ten stelligste aanbevolen om gerichte informatiekanalen 
op te richten, passende stelsels voor het tot stand brengen van projecten te selecteren, 
verwarrende en overweldigende documentatievereisten (die sterk kunnen verschillen 
naargelang van de financieringsregeling) uit de aanvraagprocedures te verwijderen en om 
te verzekeren dat procedures na de toekenning samenhangend zijn met de procedures vóór 
de toekenning. Er wordt eveneens aanbevolen om voldoende tijd te geven voor het 
opstellen van de aanvragen, om te voorzien in een snelle beslissing over de 
projectaanvragen en om de regels die worden toegepast voor de duur van een project 
coherent te maken. Het gebrek aan prefinanciering (als resultaat van de verschuiving van 
het beginsel van de werkelijke kosten van het programmaniveau naar de begunstigden) is 
een andere belangrijke belemmering. Op dit vlak moeten de behoeften van aanvragers met 
beperkte middelen (ngo’s, kmo's) beter in aanmerking genomen worden door te voorzien in 
de mogelijkheid tot cofinanciering.  
Andere aanbevelingen op dit niveau zijn:  

 De wenselijkheid van het aanwenden van financieringsinstrumenten als 
alternatief voor beperkte subsidiemiddelen,  

 In de aanvraagfase moet ondersteuningsfinanciering worden overwogen, in het 
bijzonder voor kmo’s en ngo’s, 

 De belangrijkste bevindingen van de monitoring- en controlebezoeken moeten 
worden verspreid onder alle programmapartners zodat iedereen er lering kan uit 
trekken, 

 De wenselijkheid om gratis gepersonaliseerde ondersteuning te bieden bij de 
ontwikkeling van de projectaanvraag wanneer die nog niet beschikbaar is. 

De aanbevelingen bestrijken een zeer ruim spectrum van maatregelen die getroffen kunnen 
worden om de toegang van potentiële aanvragers tot steun uit de structuurfondsen te 
vergemakkelijken. Ze omvatten tevens gebieden en vraagstukken die baat zouden kunnen 
hebben bij verder onderzoek en analyse. Een ervan is het verzoek om verschillende, soms 
tegenstrijdige kwalificatie- en verslagleggingscriteria voor nationale en Europese 
financieringsstromen weg te werken.  


