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Economie, Streekbeleid en Europa. Budgetsleutel 
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In bijgaand verslag wordt gevraagd in te stemmen met aanwending van het 
verdeelkrediet met als omschrijving ‘subsidiëring van het provinciaal economisch 
beleid’.

Subsidiëring van het provinciaal economisch beleid

 Project TRANSIT Schoolverlatersplatform (schooljaar 2018 - 2019) 
(deelbudget
   10.000 EUR)

Elk jaar maken duizenden leerlingen de overstap van schoolbank naar 
arbeidsmarkt. Deze overgang roept bij jongeren heel wat vragen op. Het project 
‘TRANSIT Schoolverlatersplatform’ heeft de ambitieuze doelstelling om de 
Antwerpse schoolverlaters deze overstap van schoolbank naar arbeidsmarkt 
succesvol te laten maken. Ook de leerkrachten van deze schoolverlaters worden 
geïnformeerd over de actuele situatie van de (regionale) arbeidsmarkt.

In het TRANSIT Schoolverlatersplatform bundelen Provincie Antwerpen, POM 
Antwerpen, VDAB, RVA en de sociale partners de krachten om netoverschrijdend 
laatstejaarsleerlingen uit ASO,TSO, BSO, Buso en Deeltijds Onderwijs te laten 
kennismaken met de wereld na de middelbare school. Deze brede samenwerking 
staat garant voor een volledig en optimaal aanbod inzake arbeidsbegeleiding. Met 
www.transitweb.be is er ook een duidelijke, overzichtelijke website volledig op 
maat van jongeren. Deze website biedt de mogelijkheid om op een eigentijdse 
manier een vast aanspreekpunt voor scholen, partners en andere geïnteresseerden 
te vormen. Via www.transitweb.be kunnen scholen zich ook online inschrijven voor 
de schoolverlatersdagen.

Uit de evaluaties bij leerlingen en scholen van de vorige edities is gebleken dat het 
TRANSIT-programma als zeer zinvol wordt ervaren en de interactieve aanpak sterk 
aansluit bij de doelgroep. De afgelopen jaren werd er hard ingezet op de uitbreiding 
van de doelgroep (BSO, Buso en Deeltijds Onderwijs) en werden er TRANSIT-
schoolverlatersdagen ‘op maat’ ontwikkeld voor ASO-leerlingen en leerlingen uit de 
zorgsector.



Zowel op vlak van kwaliteit als op vlak van opkomst was de vorige editie van 
TRANSIT schoolverlatersdagen weer zeer succesvol met een bereik van 3.400 
laatstejaarsleerlingen uit ASO, BSO, DBSO en TSO. Voorgesteld wordt om voor het 
schooljaar 2018-2019 voor het project ‘TRANSIT Schoolverlatersplatform’ een 
bedrag van 10.000 EUR te voorzien ten behoeve van POM Antwerpen.

 Project Jonge Haven (schooljaar 2018-2019) (deelbudget 20.000 EUR)

De Antwerpse haven is de belangrijkste motor van de economie in de provincie 
Antwerpen. De toekomstige arbeidsmarkt en de huidige mis-match tussen vraag en 
aanbod in de havensectoren is één van de grootste uitdagingen die de Antwerpse 
haven moet overwinnen in het komende decennium. Deze uitdaging is helemaal in 
lijn met de missie van het Havencentrum.

Het project Jonge Haven wil jongeren enthousiasmeren, hun interesse opwekken 
voor havenactiviteiten en hun tewerkstellingskansen tonen in de Antwerpse haven.  
Doordat het aanbod van het project inmiddels een plaats heeft gekregen in de 
werking van het Havencentrum is er tijd en ruimte vrij om het project verder uit te 
diepen. Het streefdoel is om een groter en ruimer doelpubliek te bereiken: meer 
excursies maar ook ruimer, namelijk voor geïnteresseerde jonge werkzoekenden 
die in de haven willen gaan werken.

Ook zal er verder intensief worden ingezet op kwaliteitsverbetering van de 
bestaande excursies in nauwe samenwerking met de structurele partners 
Talentenstroom en Talentenfabriek. Naast een havenverkenning en verschillende 
bedrijfsbezoeken krijgen de jongeren ook de kans om in gesprek te gaan met 
enkele professionals die zelf voor een carrière in de haven gekozen hebben. Op die 
manier wordt de interesse gewekt voor de diverse tewerkstellingsmogelijkheden in 
de Antwerpse haven.

Het Havencentrum zal zich in eerste instantie richten op de secundaire scholen (1° 
of 3° graad) op het grondgebied van de provincie Antwerpen en ook op de 
provinciale onderwijsinstellingen. Daarnaast richt het project zich ook op 
leerkrachten, ouders en bedrijven. De programma’s die Jonge Haven aanbiedt 
(‘Haven vol Techniek’ en ‘Haven vol Uitdagingen’ en ‘Haven vol Beroepen’), komen 
tegemoet aan een reeks eindtermen van het secundair onderwijs. 
Het aanbod van Jonge Haven wordt tijdig naar de scholen gecommuniceerd, zodat 
zij dit reeds in hun planning voor het schooljaar 2018-2019 kunnen opnemen. 
Daarnaast worden ook andere doelgroepen (leerkrachten, ouders en bedrijven) 
bereikt via specifieke evenementen (bijv. Open Bedrijvendag) en communicatie via 
verschillende media.

Het voorgestelde subsidiebedrag van 20.000 EUR (schooljaar 2018-2019) ten 
behoeve van het APB Havencentrum voor het project ‘Jonge Haven’ zal worden 
aangewend om deels de loon- en werkingskosten van een projectmedewerker van 
het APB Havencentrum en werkingskosten gidsen te bekostigen. De kosten voor het 
volledige project worden geraamd op 110.000 EUR. De stad Antwerpen geeft ook 
een subsidiebedrag van 30.000 EUR voor het project ‘Jonge Haven’.

 Project Zeescouts Aan de Stroom (deelbudget 10.000 EUR).

De Zeescouts in Antwerpen tellen een 450-tal leden (vanaf 6 jaar). De Zeescouts 
bieden deze jongeren maritiem getinte vrijetijdsactiviteiten aan, zoals trainingen 
om nautistische vaardigheden te ontwikkelen, exploratie van de Schelde en 
Zeeuwse stromen… Via de Zeescouts maken deze jongeren kennis met het zee- en 
havengebeuren. Echter, dit betekent nog niet dat de jongeren intensief kennis 



maken met het havenleven of later bewust kiezen voor een opleiding of job in de 
haven. Via de ondersteuning aan het project ‘Zeescouts Aan de Stroom’ (ZAS) wil 
de provincie Antwerpen, en met name het Havencentrum, deze jongeren intensief 
kennis laten maken met de haven en industrie binnen het havengebied en alzo een 
maatschappelijk draagvlak creëren voor havenactiviteiten in ruime zin. Deze 
doelstellingen sluiten ook aan bij de nieuwe visie en missie van het APB 
Havencentrum.

De Antwerpse Zeescouts bieden ook logistieke ondersteuning aan het 
Havencentrum. Voor de excursies voor de 1° graad (‘Haven vol Technieken’ en 
‘Haven vol Beroepen’) gebruiken de leerlingen de zaalaccommodatie van de 
Zeescouts. Binnen deze samenwerking wordt nu ook voorzien dat de excursie 
‘Haven in Landschappen’ (een aardrijkskundig dagprogramma van het 
Havencentrum) kan vertrekken vanaf Linkeroever (vanaf de Zeescoutsbasis ‘ZAS’).

De subsidie wordt toegekend voor zowel de werking, investeringen in infrastructuur 
en voor specifiek havengerelateerde activiteiten in samenwerking met het 
Havencentrum. Deze samenwerking wordt opgezet voor een periode van vijf jaar 
(2014-2018). Voorgesteld wordt om voor het project ‘Zeescouts Aan de Stroom’ 
een bedrag van 10.000 EUR uit te trekken ten behoeve van de vzw Zeescouts van 
Antwerpen.

 Project Eu.ReCA (deelbudget 21.670 EUR)

In het voorjaar van 2018 werd de vzw European REspiratory Cluster Antwerp 
(EuRECA) opgericht op het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen. EuRECA heeft 
tot doel alle stakeholders actief in het respiratoire domein samen te brengen met 
als doel innovatie en co-creatie te faciliteren, de groei van jonge ondernemingen 
actief in de sector te stimuleren, de behandeling van longaandoeningen te 
optimaliseren en de maatschappelijke kost die hiermee gepaard gaat te reduceren. 
In die zin richt de vzw zich tot de zorgsector, bedrijfsleven, kennisinstellingen, 
overheden, patiëntenverenigingen en het brede publiek.  

EuRECA wil met dit project een uniek initiatief lanceren in de vorm van een 
innovatiecluster voor het respiratoire domein. De site waarop de cluster zich 
vestigt, het wetenschapspark Universiteit Antwerpen, zal een aantrekkingspool 
vormen voor zowel gevestigde als veelbelovende start-ups die onderzoek en 
ontwikkeling doen in het respiratoire domein. Voor het wetenschapspark dat zich 
volop oriënteert richting nichesectoren binnen Health,IT en Environment komt dit 
project eveneens op een uitstekend moment. POM Antwerpen is ook steeds op zoek 
naar veelbelovende niches binnen onder meer binnen de Health sector. Het 
respiratoire  domein is een dergelijke sector. De ondersteuning van EuRECA draagt 
dan ook bij tot de verankering van een sector op het wetenschapspark. 

EuRECA wil zich in zijn eerste werkjaar vooral concentreren rond 3 actielijnen:
 Professionele communicatie om de uitstraling van de vzw van bij de start te 

garanderen.
 Workshops en symposia die de patiënt centraal stellen. Het eerste 

symposium handelt – in samenwerking met VITO en UA - over de impact 
van fijn stof op onze gezondheid.

 Onderzoeksrapport haalbaarheid respiratoire cluster. Deze 
haalbaarheidsstudie moet een blauwdruk opleveren van de omkadering van 
respiratoire bedrijven die zich op het wetenschapspark willen huisvesten.

Voorgesteld wordt om voor de realisatie van de acties binnen het project ‘Eu.ReCA 
een bedrag van 21.670 EUR uit te trekken ten behoeve van de vzw European 
REspiratory Cluster Antwerp (EuRECA). In afwijking van artikel 3 van het 
provinciaal reglement van 16 december 2010 betreffende de subsidiëringen en het 



toestaan van reservevorming door subsidietrekkers dienen de 
verantwoordingsstukken uiterlijk op 30 september 2019 toe te komen op de dienst 
economie, innovatie en samenleven.

 Provinciale coördinatie Zorgplatform en ondernemersaanbod GKC door Unizo 
/ Federatie Vrije Beroepen (deelbudget 30.000 EUR)

Er bestaat een versnippering van initiatieven in de zorgsector op federaal, 
provinciaal en streekniveau in het beleidsdomein zorg & welzijn. Een bekommernis 
van UNIZO Provincie Antwerpen / Federatie Vrije Beroepen is dat er geen 
provinciaal equivalent bestaat van het nationale overleg zorg. Een provinciaal 
equivalent zou de reeds gevormde streekplatformen versterken en waarborgen dat 
de stem van de zelfstandig zorgverstrekker ook daar gehoord wordt. 

Vorig jaar hebben verschillende partners zoals stad Antwerpen, UNIZO, VDAB en 
onderzoeksgroepen van de Universiteit Antwerpen (faculteit Geneeskunde en 
Gezondheidswetenschappen) reeds hun schouders gezet onder de nieuwe werking 
van het Gouverneur Kinsbergencentrum (GKC). De geplande herbestemming van 
het GKC is de opportuniteit en de locatie bij uitstel om de pijler ondernemerschap 
verder uit te bouwen. Het GKC wordt de provinciale kennis-en expertisehub waar 
alle ondernemers in de zorgsector bij elkaar komen. UNIZO zal hiervoor als 
facilitator optreden om de transitie naar meer ondernemerschap bij de zelfstandig 
zorgverstrekker mogelijk te maken. UNIZO zal in het GKC (startende) ondernemers 
in de zorgsector niet alleen een uitgebreid netwerk aanbieden, maar ook 
begeleiding en ondersteuning bij ondernemerschap via individuele trajecten op 
maat. Tegelijkertijd kunnen binnen dit kader de behoeften tussen arbeidsmarkt, 
onderwijs en werkzoekenden maximaal op elkaar worden afgestemd wanneer deze 
vertrekt vanuit een gedeeld ambitieniveau voor de zorg in onze provincie.

Om bovengenoemde opdrachten uit te voeren wil UNIZO Provincie Antwerpen een 
ervaren projectcoördinator aanstellen. Op basis van een marktonderzoek zal een 
projectplan worden opgemaakt voor het opzetten van een provinciaal Zorgplatform 
en een aanbod naar zorgondernemers vanuit GKC. De rol van de projectcoördinator 
omvat o.a. volgende taken:

 Initiatie en coördinatie van de verschillende acties op basis van de in 
het projectplan uitgestippelde planning

 De projectcoördinator heeft oog voor verbindingen en zoekt binnen 
het netwerk naar hefbomen om zorgondernemerschap te acceleren

 De projectcoördinator is verantwoordelijk voor het creëren van een 
interdisciplinair netwerk van stakeholders dat op regelmatige basis 
samenkomt

 De projectcoördinator werkt nauw samen met de directeur van het 
GKC en rapporteert op regelmatige basis

 De projectcoördinator neemt mandaten op voor vertegenwoordiging 
in de geïdentificeerde overlegplatfora en ondersteunt ondernemers 
actief bij het opnemen van mandaten

Voorgesteld wordt om voor de realisatie van de acties binnen het project 
‘Provinciale coördinatie Zorgplatform’ een bedrag van 30.000 EUR uit te trekken ten 
behoeve van vzw UNIZO Provincie Antwerpen. De kosten voor het volledige project 
worden geraamd op 40.230 EUR.



 Project Leeuw van de Export & Dag van de Provincie (deelbudget 15.125 
EUR)

Met de ‘Leeuw van de Export’ zet Flanders Investment & Trade (FIT) jaarlijks 
enkele sprekende exportsuccessen van Vlaamse bedrijven in de spotlights. Zo 
beklemtoont het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen het enorme 
belang van export voor de Vlaamse economie. Door succesverhalen te belonen wil 
FIT andere bedrijven aanzetten tot export of nieuwe markten laten exploreren. 
Naast het in de verf zetten van succesvolle exportverhalen, is de uitreiking van de 
Leeuw van de Export (19 september 2018) een belangrijk event op vlak van 
netwerking en het uitbreiden van de kennissennetwerken van bedrijven. Het event 
vormt een ontmoetingsplaats voor bedrijven. Gezien het event zich zeer specifiek 
richt op exportverhalen, staat uiteraard het belang van internationalisering 
centraal. Flanders Investment & Trade voert met dit event dan ook een 
imagocampagne om de Vlaamse bedrijven meer en beter bekend te maken met de 
dienstverlening die zij op vlak van internationalisering te bieden hebben.  

Ook de ‘Dag van de Provincie’ zet concreet in op netwerking en internationalisering. 
Tijdens de bezoeken en infosessies voor de Vlaamse Economische 
Vertegenwoordigers (VLEV’s) worden netwerkmomenten georganiseerd met lokale 
bedrijven en organisaties die concrete interesse hebben in internationalisering. 
Bedoeling is om de economische troeven en sterktes van de provincie Antwerpen 
en van de daarin gevestigde bedrijven, onderzoekscentra en clusters aan het 
buitenlands netwerk van FIT voor te stellen zodat ze dit kunnen meenemen naar 
het land en de regio waarin ze werkzaam zijn. 20 juni 2018 is de ‘Dag van de 
Provincie’ waarin de VLEV’s zich verdiepen in de troeven en recente projecten van 
provincie Antwerpen. Op deze dag staan bezoeken gepland aan Bel’Orta en Veiling 
Zuid; aan het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen en aan het Havenhuis.

Het project ‘Leeuw van de Export & Dag van de Provincie’ draagt bij tot een nauwe 
samenwerking tussen FIT en POM Antwerpen op vlak van internationalisering. 
Voorgesteld wordt om als ondersteuning in de organisatie van de ‘Leeuw van de 
Export’ en ‘Dag van de Provincie’ een bedrag van 15.125 EUR uit te trekken ten 
behoeve van POM Antwerpen. De kosten voor het volledige project worden 
geraamd op 26.125 EUR. 

 AGHRANT. Expertiseopbouw en Europese samenwerking voor meer eco-
innovaties in land- en tuinbouw (deelbudget 77.050 EUR)

Het is voor individuele praktijkcentra niet evident om toegang te vinden tot 
Europese projecten waarbij grotere consortia nodig zijn. Indien het toch zou lukken 
om als individueel praktijkcentrum aan te sluiten, wordt de inhoud van het project 
volledig door die grotere consortia bepaald. Doel van dit projectvoorstel is de 
krachten te bundelen van de 4 praktijkcentra in de provincie Antwerpen om 
kennisuitwisseling en netwerkvorming te versterken en in te zetten op het 
gezamenlijk uitwerken van Europese onderzoeks- en samenwerkingsprojecten.
De 4 praktijkcentra zijn: Proefcentrum Hoogstraten (PCH), Hooibeekhoeve (HH), 
Proefbedrijf Pluimveehouderij (PV) en Proefstation voor de Groenteteelt Sint-
Katelijne-Waver (PSKW).



Onderstaande thema’s zijn in onderling overleg geselecteerd om als gezamenlijk 
project goedgekeurd te krijgen. Deze lijst is niet-limitatief en kan nog worden 
gewijzigd en/of aangevuld worden in gezamenlijk overleg:

 Innovatieve technieken uit fundamenteel onderzoek implementeren met oog 
op het verduurzamen van de land- en tuinbouw.

 Praktijkonderzoek en demonstratie/communicatie in samenwerking met de 
sector voor een emissie-armere en energie-efficiëntere land- en tuinbouw.

 Praktijkonderzoek en demonstratie/communicatie in samenwerking met de 
sector ten behoeve van klimaatadaptatie – en mitigatie in de land- en 
tuinbouw (climate smart agriculture): 

o waterschaarste, wateroverlast, sluiten van waterkringlopen
o klimaatrobuuste, veerkrachtige land- en tuinbouw: versterken 

functionele agrobiodiversiteit, verhoogde ecosysteemdiensten
De praktijkcentra hebben sinds 2015 met de steun van de Provincie Antwerpen een 
gezamenlijke projectcoördinator in dienst - die om praktische redenen  - bij 1 
praktijkcentrum (PSKW) op de loonrol staat. De praktijkcentra wensen deze 
samenwerking te bestendigen en bovendien meer zichtbaarheid te geven. Dankzij 
de inzet van de gezamenlijke projectcoördinator werden reeds 7 gezamenlijke 
projectdossiers ingediend in verschillende Vlaamse en Europese programma’s 
(PDPO, EFRO Vlaanderen, Interreg Noordwest Europa, LIFE Environment,…). 
Hiermee werd een goede basis gelegd voor een verdere samenwerking voor het 
uitwerken en opstarten van nieuwe Europese onderzoeks- en 
samenwerkingsprojecten.

De directe doelgroep van dit project zijn de 4 bovenvermelde praktijkcentra in de 
provincie Antwerpen. De land- en tuinbouwers zullen uiteraard al de 
projectresultaten van het praktijkonderzoek ontvangen zodat zij hun kennisniveau 
kunnen verhogen en alzo ook hun toppositie kunnen handhaven. Dit sluit aan bij de 
eerste doelstelling van het provinciaal landbouwbeleid: kennis en expertise binnen 
de landbouwsector verhogen om via ondernemerschap en innovatie de transitie 
naar een duurzaam agrocomplex te stimuleren.

De kosten voor het project ‘AGHRANT. Expertise opbouw en Europese 
samenwerking voor meer eco-innovaties in land- en tuinbouw’ worden geraamd op 
112.850 EUR. Deze kosten zijn verdeeld onder personeelskosten (loonkost voor 
projectcoördinator) en verplaatsing- en reiskosten. De 4 praktijkcentra dragen 
35.800 EUR bij via het Fonds AGHRANT. Voorgesteld wordt om voor het project een 
bedrag van 77.050 EUR te voorzien ten behoeve van vzw Proefstation voor de 
Groenteteelt. In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 16 
december 2010 betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming 
door subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk op 31 oktober 
2019 toe te komen op de dienst economie, innovatie en samenleven.  

 Project ‘Fablab & Biolab’, een plaats voor expertisedeling, leerkansen, 
innovatie en ondernemerschap (deelbudget 100.000 EUR)

Met dit project wenst de Karel de Grote Hogeschool (campus Hoboken) bestaande 
projectruimtes en labo’s om te vormen tot een fab- en biolab, als plaats voor 
expertisedeling, leerkansen, innovatie en ondernemerschap. De Vlaamse 
samenleving vraagt om meer creativiteit, entrepreneurship, innovatie en 
technologisch-wetenschappelijke profielen.



Een fablab is een ontmoetingsplek en multidisciplinaire ontwerpruimte gericht op 
digitale, fysieke en multimediale prototyping en exploratie. Jongeren, studenten, 
programmeurs,‘geeks’, mediamakers, hardwarebouwers, kunstenaars, 
wetenschappers, KMO’s, start-ups, … kunnen gebruik maken van collectieve 
infrastructuur. Een biolab bouwt verder op de filosofie van een fablab. Het vormt 
een open laboratorium waarbij iedereen met interesse in biowetenschappen, 
biotechnologie en chemie toegang krijgt tot toestellen en materiaal en zo de kans 
krijgt zelf experimenten op te zetten, aan biohacking te doen, een eigen 
(onderzoeks)vraag uit te werken.

Beide labs zijn ingebed in de opleidingen van de Karel de Grote Hogeschool (KdG) 
en zijn open werkplaatsen. In de kern van deze labs zit de open en vrije toegang 
tot infrastructuur, kennis en ervaring. Mensen met diverse achtergronden en 
leeftijden komen met elkaar in contact om van elkaar te leren en op die manier tot 
een vruchtbare kruisbestuiving te komen. Men ontmoet er andere makers met 
verschillende projecten. Met het project wenst KdG een belangrijke rol op te nemen 
in het STEAM-verhaal (Science, Technology, Engineering, Arts & Math): jongeren 
uit het secundair onderwijs versterken (empowerment) zodat ze zelf ontwerpen 
kunnen bedenken en realiseren, en sensibiliseren voor gerelateerde beroepen en 
opleidingen.  De introductie van deze labs zet ook aan tot innovatie en 
ondernemerschap. Studenten worden gestimuleerd om in een creatieve open 
ruimte en met ondersteuning van een community nieuwe ideeën te ontwikkelen, uit 
te testen met de meest geavanceerde apparatuur en om te zetten in nieuwe 
producten en diensten. Tevens stimuleert dit project om partnerships aan te gaan 
om samen tot projecten te komen, potentiële stageplaatsen te creëren en een 
publiek uitstalraam te krijgen voor (studenten)projecten.

KdG wil zich vooral concentreren rond volgende actielijnen voor de realisatie van dit 
project:
 Uitbouwen en omvormen van de bestaande labs Playground en Basement van 

Karel de Grote Hogeschool tot een open fablab (augustus 2018 – december 
2018)

 Opzetten van communicatie voor bekendmaken van het initiatief (vanaf 
december 2018)

 Organisatie van wekelijkse open dagen (vanaf december 2018)
 Opzetten van samenwerkingen en co-creatieprojecten (onderzoek en 

prototypes, workshops en service work, demo’s) tussen externen en 
studenten/docenten.(vanaf januari 2019)

 Opzetten van (extra-curriculaire) workshops, bijscholingen en leer- en 
deelmomenten (vanaf januari 2019)

 Onderzoek en aanzet tot opstart biolab (vanaf september 2018)

De kosten voor het project ‘Fablab & Biolab, een plaats voor expertisedeling, 
leerkansen, innovatie en ondernemerschap’ worden geraamd op 164.500 EUR. 
Deze kosten zijn verdeeld onder projectkosten (promotie, organisatie van 
workshops en netwerkmomenten, verbruiksmaterialen voor onderzoek en 
prototypes, demo’s), investeringskosten (aankoop van bijkomend materiaal voor de 
uitbouw van het fablab) en personeelskosten (communicatiemedewerker, 
projectmedewerker Fablab, projectmedewerker Biolab en algemene 
projectcoördinatie).



Voorgesteld wordt om voor het project ‘Fablab & Biolab’ een bedrag van 100.000 
EUR te voorzien ten behoeve van vzw Karel de Grote Hogeschool. In afwijking van 
artikel 3 van het provinciaal reglement van 16 december 2010 betreffende de 
subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers dienen de 
verantwoordingsstukken uiterlijk op 30 september 2019 toe te komen op de dienst 
economie, innovatie en samenleven.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 juni 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
Ingestemd wordt met een subsidie van 10.000,00 EUR aan POM Antwerpen (project 
‘TRANSIT Schoolverlatersplatform’ (schooljaar 2018 - 2019), vanuit het 
verdeelkrediet ‘subsidiëring van het provinciaal economisch beleid’ van het budget 
2018 ingeschreven onder budgetsleutel 0500/64900000 (ramingsnummer 
2018160135).

Artikel 2:
Ingestemd wordt met een subsidie van 20.000,00 EUR aan APB Havencentrum 
(project ‘Jonge Haven’), vanuit het verdeelkrediet ‘subsidiëring van het provinciaal 
economisch beleid’ van het budget 2018 ingeschreven onder budgetsleutel 
0500/64900000 (ramingsnummer 2018160135). 

Artikel 3:
Ingestemd wordt met een subsidie van 10.000,00 EUR aan vzw Koninklijke 
Vereniging der Baden-Powell Zeescouts van Antwerpen (project ‘Zeescouts Aan de 
Stroom’), vanuit het verdeelkrediet ‘subsidiëring van het provinciaal economisch 
beleid’ van het budget 2018 ingeschreven onder budgetsleutel 0500/64900000 
(ramingsnummer 2018160135). 

Artikel 4:
Ingestemd wordt met een subsidie van 21.670,00 EUR aan vzw European 
REspiratory Cluster Antwerp (project ‘Eu.RECA’), vanuit het verdeelkrediet 
‘subsidiëring van het provinciaal economisch beleid’ van het budget 2018 
ingeschreven onder budgetsleutel 0500/64900000 (ramingsnummer 2018160135).  
In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 16 december 2010 
betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door 
subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk op 30 september 2019 
toe te komen op de dienst economie, innovatie en samenleven.

Artikel 5:
Ingestemd wordt met een subsidie van 30.000,00 EUR aan UNIZO Provincie 
Antwerpen (project ‘Provinciale coördinatie Zorgplatform’), vanuit het 
verdeelkrediet ‘subsidiëring van het provinciaal economisch beleid’ van het budget 
2018 ingeschreven onder budgetsleutel 0500/64900000 (ramingsnummer 
2018160135).

Artikel 6:
Ingestemd wordt met een subsidie van 15.125,00 EUR aan POM Antwerpen (project 
‘Leeuw van de Export & Dag van de Provincie’), vanuit het verdeelkrediet 



‘subsidiëring van het provinciaal economisch beleid’ van het budget 2018 
ingeschreven onder budgetsleutel 0500/64900000 (ramingsnummer 2018160135).

Artikel 7:
Ingestemd wordt met een subsidie van 70.050,00 EUR aan vzw Proefstation voor 
de Groenteteelt (project ‘AGHRANT. Expertiseopbouw en Europese samenwerking 
voor meer eco-innovaties in land- en tuinbouw’), vanuit het verdeelkrediet 
‘subsidiëring van het provinciaal economisch beleid’ van het budget 2018 
ingeschreven onder budgetsleutel 0500/64900000 (ramingsnummer 2018160135).
In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 16 december 2010 
betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door 
subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk op 31 oktober 2019 
toe te komen op de dienst economie, innovatie en samenleven.

Artikel 8:
Ingestemd wordt met een subsidie van 100.000,00 EUR aan vzw Karel de Grote 
Hogeschool (project ‘Fablab & Biolab, een plaats voor expertisedeling, leerkansen, 
innovatie en ondernemerschap’), vanuit het verdeelkrediet ‘subsidiëring van het 
provinciaal economisch beleid’ van het budget 2018 ingeschreven onder 
budgetsleutel 0500/64900000 (ramingsnummer 2018160135).
In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 16 december 2010 
betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door 
subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk op 30 september 2019 
toe te komen op de dienst economie, innovatie en samenleven.


