
f) de mate waarin bij de toegankelijkheid van het terrein rekening is gehouden met de streekeigenheid of de
eigenheid van het terrein;

3° het bezoekerspotentieel;
4° de kostprijs van het werk.
Het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos aan de minister, vermeld in artikel 7, § 2, van het voormelde

besluit van 14 juli 2017, bevat de beoordeling van de hiervoor vermelde criteria. Het advies bevat de rangschikking van
de projectvoorstellen waarover een gunstig advies is verleend.

Uiterlijk op 1 oktober van het jaar waarin de projectoproep is gelanceerd, beslist de minister over de toekenning
van de projectsubsidies. In de beslissing van de minister, vermeld in artikel 7, § 4, eerste lid, van het voormelde besluit,
worden de projectsubsidies toegekend in de volgorde van de rangschikking van de projecten.

Het Agentschap voor Natuur en Bos deelt de beslissing met een beveiligde zending mee aan de indieners van de
projectvoorstellen. Aan de begunstigde of de begunstigden van de projectsubsidie wordt ook het maximale bedrag van
de projectsubsidie per project meegedeeld.

Na de ontvangst van de beslissing van de minister kunnen de begunstigden van de projectsubsidie bij het
Agentschap voor Natuur en Bos een schuldvordering indienen voor de betaling van de eerste schijf. Het bedrag van
de eerste betaling is beperkt tot 50% van het maximale bedrag van de projectsubsidie. In afwijking daarvan kan het
Agentschap de projectsubsidie integraal betalen als de redenen daarvoor worden gemotiveerd.

5. Berekening projectsubsidie
De berekeningsbasis van de projectsubsidie zijn de totale en aangetoonde kosten van het project waarvoor de

subsidie wordt aangevraagd.
Om subsidiabel te zijn, bedragen de totale en aangetoonde kosten van het werk of de werken ten minste 2000 euro

en maximaal 30.000 euro, inclusief btw. De kosten die de maximumgrens van 30.000 euro overstijgen, worden niet
gesubsidieerd.

Onder voorbehoud van de hiervoor vermelde minimale en maximale totale en aangetoonde kosten, bedraagt de
subsidie:

1° 80% van het bedrag als de aanvrager een natuurlijke persoon of een privaatrechtelijke rechtspersoon is;
2° 50% van het bedrag als de aanvrager een bestuur is.
6. Rapportage
Uiterlijk zes maanden na afloop van het project bezorgt de begunstigde een inhoudelijk eindverslag aan het

Agentschap voor Natuur en Bos. Dat eindverslag bevat minstens de volgende gegevens:
1° een weergave van de beoogde en de bereikte resultaten van het project;
2° een beknopte beschrijving van de activiteiten in het kader van het project.
Bij het inhoudelijk eindverslag wordt een financieel eindrapport gevoegd, dat de volgende gegevens bevat:
1° een gedetailleerde financiële eindafrekening;
2° een schuldvordering voor het saldo van de projectsubsidie;
3° in voorkomend geval een staat van de inkomsten;
4° in voorkomend geval de gegevens over andere verkregen subsidies voor het betrokken project, als vermeld in

artikel 3, § 2, tweede lid, van het voormelde besluit van 14 juli 2017.
De begunstigde van de projectsubsidie bezorgt het Agentschap voor Natuur en Bos, samen met het financieel

eindrapport, alle bewijsstukken ter staving van de voormelde gegevens die in het financieel eindrapport moeten
opgenomen worden. Zolang geen gevolg is gegeven aan dat verzoek, wordt het hieronder vermelde saldo van de
projectsubsidie niet betaald.

Voor de opmaak van het inhoudelijk eindverslag en het financieel eindrapport wordt gebruikgemaakt van de
formulieren, waarvan het model ter beschikking wordt gesteld op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Als uit het inhoudelijk eindverslag blijkt dat de begunstigde de hiervoor vermelde voorwaarden uit artikel 47 van
het voormelde besluit van 14 juli 2017, heeft nageleefd of daarvoor de nodige garanties aanwezig zijn, betaalt het
Agentschap voor Natuur en Bos het saldo van de projectsubsidie.

Als uit het inhoudelijk eindverslag blijkt dat de begunstigde de hiervoor vermelde voorwaarden uit artikel 46 van
het voormelde besluit van 14 juli 2017, niet of onvoldoende heeft nageleefd of daarvoor niet de nodige garanties
aanwezig zijn, wordt de subsidie geheel of gedeeltelijk teruggevorderd conform artikel 9 en 10 van het voormelde
besluit van 14 juli 2017.

DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT
COMMUNAUTE GERMANOPHONE — DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

MEDIENRAT DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT
[2020/200435]

Bekanntmachung gemäß Artikel 51 des Dekretes vom 27. Juni 2005
über die audiovisuellen Mediendienste und die Kinovorstellungen

Die gemäß Artikel 51 des Dekretes vom 27. Juni 2005 über die audiovisuellen Mediendienste und die
Kinovorstellungen erfolgte Bekanntmachung der Beschlusskammer des Medienrates der Deutschsprachigen Gemein-
schaft, veröffentlicht im Belgischen Staatsblatt vom 15. Januar 2018, Seite 1222, welche das Verfahren zur Zuteilung von
koordinierten, analogen UKW Hörfunkfrequenzen eröffnete, wird hiermit zurückgezogen, da frequenztechnische
Anpassungen erforderlich geworden sind. Das laufende Zuteilungsverfahren wird mit sofortiger Wirkung eingestellt.
Eine neue Fassung der Bekanntmachung mit einer neuen Frist für die Stellung der Anträge wird schnellstmöglich
veröffentlicht.

Eupen, den 21. Januar 2020

Für die Beschlusskammer des Medienrates:

Oswald Weber
Präsident
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