Oproep 520 Circulair werk(t)!
FAQ
Bewustwording bij wij?
Bewustwording bij burgers en bedrijven in de regio, breder dan de rechtstreeks betrokkenen.
Waarom ook niet een middenveldorganisatie als partner?
Middenveldorganisaties kunnen partner zijn.
Kan je promotor zijn in 1 dossier en partner in ander dossier? Kan een organisatie partner zijn in 2
dossiers?
Ja, dat is geen probleem. Uiteraard wordt de expertise van team en de haalbaarheid van de
planning beoordeeld, het moet doenbaar zijn om meerdere projecten door eenzelfde
organisatie te laten uitvoeren.
Wat met de minimis?
We werken binnen deze oproep niet met de minimis staatssteun maar met de verklaring nieteconomisch voordeel.
Wat is een lokaal bestuur?
Onder een lokaal bestuur verstaan we gemeentelijke samenwerkingsverbanden, gemeentes,
provincies, VVSG, intercommunales,…
Kan je met een school deelnemen?
Jazeker.
Moeten alle partners in Vlaanderen liggen of mag er ook één in Brussel zitten?
Dit mag zeker. Algemeen gelden volgende regels voor de promotor/partners:
1° zij hebben hun zetel en werking in het Nederlandse taalgebied;
2° zij hebben hun zetel en werking op het grondgebied van het tweetalige gebied
Brussel-Hoofdstad, en worden wegens hun activiteiten beschouwd als behorende tot de
Vlaamse Gemeenschap.

Het is wel van belang dat de impact van het project op Vlaanderen is gericht.
Is er geen overlap met de oproep ‘Blended business models’?
De oproep blended business models werkt op de uitwerking van een gedeeld verdienmodel
tussen partners waarbij de lessen rond samenwerking het resultaat zijn en is gericht op de
werking tussen de partners. Deze call Circulair werk(t) roept op om verdienmodellen te
ondersteunen voor alle ondernemingen in een regio.
Op basis waarvan wordt je dossier beoordeeld?
De criteria en beoordelingsvragen zijn terug te vinden in de ESF-applicatie. Het
projectvoorstel moet ingediend zijn tegen 30 oktober middernacht, de evaluatieprocedure
loopt iets langer. Eind december worden de beslissingen gecommuniceerd.
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Kan een intercommunale deelnemen?
Jazeker.
Is er een maximum op het aantal partners?
Neen maar het is belangrijk dat elke partner een relevante en unieke bijdrage levert aan het
partnerschap.
Kan een intergemeentelijke of projectvereniging als lokaal bestuur optreden?
Elke organisatie met rechtspersoonlijkheid en voldoende kredietwaardigheid kan deelnemen.
Hoe komt men tot het standaarduurtarief? Wat vat dit allemaal?
Het basisbrutomaandloon wordt vermenigvuldigd met 1,2%. De technische informatie over
hoe men is gekomen tot deze factor is terug te vinden in de ESF-applicatie.
Wat met een zelfstandige die nog geen inkomsten heeft gehad of ingeval van een start-up?
De kredietwaardigheid van een organisatie wordt gecheckt bij indienen van het
projectvoorstel. Indien dit niet oké is, wordt meer informatie gevraagd. Wanneer blijkt dat dit
komt doordat de organisatie nog maar net is opgericht, wordt dit aanvaard. Als basis
worden dan de minimale sociale bijdrages als zelfstandige genomen om het
standaarduurtarief te berekenen.
In hoeverre voldoet de vraag naar loonbrieven aan de GDPR-wetgeving?
Onze systemen zijn veilig in het kader van de GDPR-wetgeving. Loonbrieven worden niet
verspreid en worden enkel bekeken ter controle van het loon en de relatie met de
organisatie. Het is geen probleem om bepaalde zaken te anonimiseren op de loonbrieven,
enkel naam, organisatie, basisbrutomaandloon en arbeidsregime moeten duidelijk zijn.
Is €6.000 voor het geheel partnerschap?
Het is in de eerste fase €12.000 voor het partnerschap en €3.000 private/publieke
financiering. Wij betalen na rapportering uit aan de promotor. De promotor zorgt voor de
uitbetaling aan de partners volgens het vastgesteld percentage in de
partnerschapsovereenkomst.
Hoe moeten we die cofinanciering zien? Effectief cash of uren die gepresteerd worden?
De (private of publieke) cofinanciering van 20% zijn ook uren die gepresteerd moeten
worden. Vanwege het principe van de additionaliteit gaan we altijd eerst de eigen inbreng
berekenen van de gepresteerde uren, dan pas berekenen wat nog overblijft voor uitbetaling
van subsidie. Indien er cash wordt uitbetaald, moet dit geklasseerd onder ‘ontvangsten’ en
wordt dit in mindering gebracht met de subsidie.
Als de verloning gebaseerd wordt op de huidige inkomsten, betekent dit dan dat een zelfstandige die
op dit ogenblik minder verdient dan een andere ook automatisch minder betaalt zal worden voor
hetzelfde werk?
We baseren het standaarduurtarief van een zelfstandige op de kwartaalbijdragen van een
volledig jaar. Dit wordt dan gedeeld door 1.720 uren en vermenigvuldigd met 1,2%.
Komen investeringskosten in materiaal of machines in aanmerking?
Neen, er kunnen geen werkingskosten ingebracht worden. Enkel de tijdsinzet van
personeelsleden wordt vergoed.
Wat met bescherming van ideeën van ontwikkelingen die gedaan worden door eventuele partners uit
de privésector?
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Alles wat ontwikkeld wordt binnen dit project valt onder de regel ‘niet-economisch voordeel’
en moet vrij beschikbaar worden gesteld gezien het brede maatschappelijk voordeel dat
dergelijke ontwikkelingen hebben.
Kan de 40% forfait ingezet worden voor de patronale bijdrage van de projectmedewerker?
We hoeven geen bewijsstukken te zien van de forfait. Deze wordt automatisch op elk
gepresteerd uur van de projectmedewerker berekend. De forfait wordt wel meestal
aangewend voor indirecte kosten gelinkt aan het project zoals woon-werkverkeer,
administratieve taken,…
De selectiecriteria zijn duidelijk, maar gezien de grote hoeveelheid geïnteresseerde zullen er naar alle
waarschijnlijkheid meer cases voldoen aan de selectiecriteria en zal er alsnog een schifting gemaakt
moeten worden. Wie is de jury? Is er meer transparantie mogelijk in de jurering?
In onze oproepfiche is de evaluatieprocedure opgenomen. We beoordelen op basis van een
aantal criteria en bespreken de evaluaties na de pitchmomenten. Dit kan leiden tot een
consensus of een discussie. Er is ook een voorzitter aanwezig die de criteria bewaakt. Enkel
de best gequoteerde projectvoorstellen worden doorgelaten naar de eerste fase. In geval van
gelijke scores is een rankingprocedure waarbij wordt gekeken naar de scores op de diverse
criteria. In geval er dan nog steeds een gelijkstand is, wordt gekeken naar de specifieke scores
op het criterium ‘relevantie’.
Mogen projecten die focussen op de biologische cyclus en hernieuwbare materialen ingediend
worden?
Jazeker!
Kan ik binnen de circulaire hub verder werken aan producten en dienstverlening voor mijn eigen
onderneming?
De opzet van de circulaire hub is het bieden van brede ondersteuning aan alle bedrijven
(reguliere en sociale economie- ondernemingen) binnen een bepaalde regio/thema. De kosten
gemaakt voor de circulaire hub worden daarom gereserveerd voor de uitbouw van deze
regionale ondersteuning en het bekend maken van deze ondersteuning bij de bedrijven in uw
regio. Deze ondersteuning kan breed gaan, maar kan je ook thematisch afbakenen. De eigen
producten en dienstverleningen kunnen beroep doen op dezelfde dienstverlening die je als
hub aanbiedt naar andere organisaties als ze passen binnen het kader dat jullie zelf kiezen. Er
kan dus geen rechtstreekse subsidiestroom gebruikt worden voor je productontwikkeling,
maar je mag als bedrijf ook beroep doen op de dienstverlening die je als hub in de markt zet.
Kan je binnen het staatssteunkader van “geen economisch voordeel” aan productontwikkeling doen?
Je kan dit, maar we raden dit af. De opzet van de circulaire hub is het bieden van brede
ondersteuning aan alle bedrijven (reguliere en sociale economie- ondernemingen) binnen een
bepaalde regio/thema. De kosten gemaakt voor de circulaire hub worden daarom
gereserveerd voor de uitbouw van deze regionale ondersteuning en het bekend maken van
deze ondersteuning bij de bedrijven in uw regio. Wanneer er rechtstreeks middelen gaan naar
de productontwikkeling bij ondernemingen uit de regio dan dienen deze ondernemingen dit
breed beschikbaar te stellen. Reserveer je de middelen voor brede ondersteuning, netwerking
en faciliteren, dan houdt de verklaring “geen economisch voordeel” in dat je een breed
verslag moet opleveren over hoe je als circulaire hub te werk bent gegaan in het overtuigen
en ondersteunen van ondernemingen om meer in te zetten op circulaire economie met
sociale impact.
Wat is nog het voordeel van het bedrijf als alles open source wordt?
Niet alles wordt open source, enkel wat ontwikkeld wordt binnen dit project. Je blijft ook
eigenaar van wat ontwikkeld wordt Daarnaast mag wat ontwikkeld wordt nog steeds
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aangeboden worden in de markt aan de geldende marktprijs. Er wordt niet naar
productontwikkeling geijverd binnen deze projecten maar naar kennisontwikkeling en deling, het opzetten van netwerken over circulaire economie, nieuwe businessmodellen,…
Vanwege het bredere maatschappelijke voordeel moet dit vrij beschikbaar worden gesteld.
De ontwikkeling van producten dankzij de ondersteuning van de hub valt buiten deze scope
en is dus beschermd.
Mogen buitenlandse partners deelnemen aan het partnerschap?
Dit kan maar de gemaakte kosten van de buitenlandse partner zijn niet in te brengen in deze
projecten. De gemaakte kosten worden dan door deze partner zelf gedragen.
Is er iets niet duidelijk of hebt u nog wat vragen over deze oproep?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met de oproepbeheerders!
Pieter Geladé
Pieter.gelade@vlaanderen.be
Katrijn Siebens
Katrijn@vlaanderen-circulair.be
Veerle Labeeuw
Veerle@vlaanderen-circulair.be
Fien Synaeve
Fien.synaeve@vlaanderen.be
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