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Deze praktische fiche vormt een aanvulling op de technische fiches en de videofilmpjes over
het invoeren van de uitgaven en inkomsten, die te vinden zijn in de instrumentendoos van
de website Interreg FWVL.

1. Eindactiviteitenverslag van het project
In het activiteitenverslag van het laatste semester van uw project dient de projectleider twee
bijkomende tabbladen in te vullen, namelijk ‘Balans’ en ‘Aanbevelingen’:

Het aantal lettertekens van deze twee nieuwe tabbladen en van de tabbladen ‘Overzicht’,
‘Stand van zaken’ (ook van het sub-tabblad ‘activiteiten’), ‘Opmerkingen’ en ‘Wijzigingen’ is
niet meer beperkt, zodat u deze rubrieken vrij, maar wel beknopt, kunt invullen.

2. Uitgaven en inkomsten van elke projectpartner
Wat de subsidiabele uitgaven van elke projectpartner betreft, kunt u op grond van de EFROovereenkomst in het laatste semester, en uitsluitend in deze periode, over een extra termijn
(3 maanden) beschikken voor de betaling van uw laatste facturen met betrekking tot de
activiteiten die tijdens de subsidiabiliteitsperiode van het project zijn uitgevoerd.
De beheerapplicatie werd dus aangepast en maakt het mogelijk om voor de betaling van de
laatste facturen een datum in te voeren tot 3 maanden na de sluitingsdatum van het project.
Voor een project dat bijvoorbeeld op 31 december 2019 wordt afgesloten, is de uiterste
betalingsdatum vastgesteld op 31 maart 2020.
Als een datum wordt ingevoerd die na deze periode valt, dan wordt deze automatisch door
de beheerapplicatie afgewezen.
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Daarnaast werd een apart tabblad ‘Saldodossier’ toegevoegd aan de rubriek ‘Uitgaven en
inkomsten’. U dient het modelbestand van het saldodossier in Excel te downloaden. Dit
bestand bestaat uit verschillende documenten:
- Certificaat van voltooiing
- Ontvangen medefinancieringen en afrekening van de EFRO-betalingen
- Berekening van het zelffinancieringsdeficit (ZFD)
- Inkomsten
- Exploitatiekosten
- Investeringskosten
Zodra de verschillende documenten naar behoren zijn ingevuld en ondertekend (voor het
certificaat van voltooiing en het overzicht van de medefinancieringen), dient u ze afzonderlijk
in pdf-formaat in te voeren in de daarvoor beschikbare velden in hetzelfde tabblad.
De berekening van het ZFD moet worden ingevuld, zelfs als er na afloop van het project
geen inkomsten worden verwacht (geef dan 0 op in de betreffende velden). Hetzelfde geldt
voor de tabbladen ‘Exploitatiekosten’ en ‘Investeringskosten’.
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