
 J SUBSIDIEWIJZER

WVI fungeert als brug tussen de Vlaamse en Europese 
subsidieprogramma’s en het gemeentebeleid. Als publieke 
partner van en voor de gemeenten kennen we het reilen 
en zeilen van een gemeente of stad door en door, zodat we 
doelgerichter kunnen inspelen op subsidie-opportuniteiten 
en kennen we de juiste wegen om een project op touw te 
zetten. 

Vlaamse en Europese samenwerking stelt gemeenten im-
mers in staat om vernieuwende kwaliteitsprojecten te reali-
seren die anders misschien onhaalbaar zouden blijven. Voor 
Vlaamse en Europese programma’s binnen onze werkvelden 
dient WVI zelf voorstellen in, waar we dan geïnteresseerde 
gemeenten proberen bij te betrekken. Gemeenten kunnen 
daarnaast ook op eigen houtje voorstellen doen. In beide 
scenario’s bieden we de gemeente een uitgebreid onder-
steuningsmenu aan. We gaan na in welk Vlaams of Europees 
project het idee het best past, zoeken geïnteresseerde pro-
jectpartners en begeleiden en adviseren de gemeente bij de 
projectaanvraag. Zo nodig kunnen we de projectaanvraag 
ook schrijven en de uitvoering van het project begeleiden en 
coördineren.

Samengevat:
• We maken jouw projectidee inpasklaar. Heb je een pro-

jectidee? Dan zoeken wij voor jou uit in welk Vlaams of 
Europees programma uw voorstel het best thuishoort. 
Zo nodig sturen we jouw idee bij, zodat het past in de 
prioriteiten van het programma.

• We helpen jou een geschikte projectpartner te vinden. 
Daarvoor putten we uit ons uitgebreide netwerk van 
binnen- en buitenlandse partners.

• We begeleiden jou om de projectaanvraag op te maken. 
We adviseren je bij de projectformulering en de budge-
topbouw, zodat de regels van het gekozen programma 
gerespecteerd worden. 

Bovenstaand basispakket is gratis. Tegen vergoeding kun-
nen we een stap verder gaan: het project voor u schrijven, 
de uitvoering helpen coördineren en u adviseren bij de rap-
portage. We kunnen zelfs het project in uw plaats uitvoeren. 

Als de gemeente bovendien in-house een opdracht gunt aan 
WVI is hij niet onderworpen aan de regelgeving voor over-
heidsopdrachten. Een overheidsaanbesteding hoeft niet: de 
gemeente kan de opdracht aan WVI gunnen, zonder de ad-
ministratieve en juridische rompslomp die samenhangt met 
bestekken en aanbestedingen.

WVI begeleidt haar gemeenten bij verschillende subsidie-
aanvragen waaronder onder meer

• See2Do! – Interreg Vlaanderen-Nederland
• BISEPS – Interreg 2 Zeeën 
• TRANSMOBIL – Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
• PentaHelix – Horizon 2020 onderzoek en 

innovatieprogramma
• TERTS – Interreg Vlaanderen-Nederland
• SLIC – Interreg 2 Zeeën
• SOLARISE - Interreg 2 Zeeën
• LECSEA – Interreg 2 Zeeën

Deze projecten komen verder in het jaarverslag uitvoerig 
aan bod. 
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