SUBSIDIEREGLEMENT
Projectsubsidie
Subsidie voor innovatieve projecten
in het kader van kansarmoede
I.

Algemene voorwaarden

Artikel 1
Binnen de perken van het jaarlijks vastgestelde budget verleent de gemeente Boechout subsidies
aan innovatieve kansarmoedeprojecten.

Artikel 2
De gemeente engageert zich voor een ruime bekendmaking van de mogelijkheid tot indienen van
een subsidiedossier innovatieve projecten voor kansarmoede, via het infoblad van de gemeente, de
website van gemeente en OCMW.
Artikel 3
Om in aanmerking te komen voor een projectsubsidie moet het project worden gerealiseerd door:
 in de gemeente Boechout wonende natuurlijke personen,
 in de gemeente Boechout gevestigde vzw’s, feitelijke verenigingen of onderwijsinstellingen,

Artikel 4
Voor de toepassing van dit reglement komen niet in aanmerking:
 projecten die georganiseerd worden door openbare besturen,
 projecten die opgezet zijn door een commerciële organisatie en/of in hoofdzaak commerciële
doeleinden nastreven, in de betekenis van zakelijk winstbejag.

Artikel 5
Innovatieve projecten moeten creatief en inspirerend zijn.
De indiener kan een eigen voorstel indienen of zich laten inspireren door reeds beproefde
modellen, ideeën, projecten maar weet hier vernieuwde elementen aan toe te voegen.

Artikel 6
Per aanvrager wordt jaarlijks slechts één project gesubsidieerd.
Eenzelfde project wordt maximaal 2 maal gesubsidieerd.

Artikel 7
De uitvoering van het project moet voorzien zijn ofwel in het jaar van de subsidieaanvraag ofwel in
het volgende jaar.

Artikel 8
De indiener kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke kanalen of
hogere overheden.

Artikel 9
De initiatiefnemer dient in alle publicaties met betrekking tot het project (publiciteit, uitnodigingen,
affiches, programma's, persberichten, enz.) de ondersteuning door de gemeente te vermelden
door middel van het logo van de gemeente Boechout opgemaakt volgens de huisstijl. Het logo
wordt ter beschikking gesteld door de communicatiedienst.

Artikel 10
De aanvrager bezorgt na het project een kort evaluatieverslag aan het CBS met uitleg over de
besteding van de toegekende middelen.

Artikel 11
De initiatiefnemer verbindt zich om deel te nemen aan sensibiliserende of informerende acties
indien de gemeente hierom verzoekt
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II. Subsidiebedrag
Artikel 12
Het bedrag van de projectsubsidie wordt verdeeld over de ingediende ontvankelijke dossiers.
Eén project kan maximum 25% van het totale subsidiebedrag voor kansarmoedeprojecten
ontvangen.
Het subsidiebedrag wordt bepaald door de beoordeling van het project op het vlak van de
hieronder beschreven thema’s. De beoordeling gebeurt op basis van een aantal criteria per thema
waaraan het project dient te voldoen.
De criteria worden geobjectiveerd door parameters teneinde de beoordeling om te zetten in een
subsidiebedrag.
Thema 1: Doelstellingen van het project
Het project voldoet aan een of meer van de volgende criteria:
 Criterium 1.1. Het project is gericht naar maatschappelijk kwetsbare mensen
(maximaal 100 punten)
Parameters waarop het project punten kan scoren: (25 punten per parameter, er moet
minstens aan 1 parameter worden voldaan om in aanmerking te komen voor de subsidie)
Het project is gericht naar:
 groepen die zich in een kwetsbare positie bevinden in onze samenleving omwille van
financiële redenen,
 groepen die zich in een kwetsbare positie bevinden in onze samenleving omwille van
lichamelijke redenen,
 groepen die zich in een kwetsbare positie bevinden in onze samenleving omwille van
psychologische redenen,
 groepen die zich in een kwetsbare positie bevinden in onze samenleving omwille van
sociale redenen,
 Criterium 1.2. Het project werkt motiverend en versterkend en sluit aan bij de
ideeën van empowerment
(maximaal 100 punten)
Parameters waarop het project punten kan scoren: (10 punten per parameter)
 het gaat bij haar werking uit van een minimale motivatie van de doelgroep
 het verhoogt de levenskwaliteit,
 het is gericht op sociale verandering,
 het stimuleert mensen om zelf verantwoordelijkheid te dragen,
 het helpt mensen uit hun afhankelijke positie te komen en hun zelfredzaamheid te
verhogen,
 kwetsbare kansengroepen krijgen erdoor greep op hun eigen situatie en omgeving,
 kwetsbare kansengroepen verwerven erdoor controle en kritisch bewustzijn,
 het zorgt dat de mensen volwaardig kunnen participeren in onze maatschappij,
 het legt nadruk op de krachten en groeipotentieel van mensen,
 het heeft tegelijk aandacht voor de kwetsbaarheden van mensen.
Thema 2: Omvang, betrokkenheid, opzet en duurzaamheid
Het project voldoet aan een of meer van de volgende criteria:
 Criterium 2.1. het project is van een betekenisvolle omvang (maximaal 60 punten)
Parameters waarop het project punten kan scoren:
 aantal mensen die met het project worden bereikt (1 punt per 5 mensen)
 grootte van de regio waarop het project effect heeft (5 punten per gemeente)
 Criterium 2.2. Het project beoogt actieve participatie van de doelgroep (maximaal 30
punten)
Parameters waarop het project punten kan scoren:
 De doelgroep wordt actief betrokken bij de organisatie van het project (15 punten)
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 De doelgroep wordt actief betrokken bij de uitvoering van het project (15 punten)
 Criterium 2.3. Het project heeft een motorfunctie en is goed onderbouwd (maximaal
30 punten)
Parameters waarop het project punten kan scoren:
 Het project probeert processen en veranderingen op gang te brengen zowel op het niveau
van het individu en zijn directe omgeving, binnen de organisaties als op maatschappelijk
niveau.(15 punten)
 Het dossier bevat niet alleen intenties, maar omschrijft de stappen (activiteiten) die de
aanvrager zal ondernemen om het einddoel te bereiken.(15 punten)
 Criterium 2.4. Het project informeert en begeleid (maximaal 30 punten)
Parameters waarop het project punten kan scoren:
 Binnen het project is er voldoende aandacht voor de begeleiding van deze kwetsbare
kansengroepen. (15 punten)
 Het project informeert de doelgroep grondig: informatie en inzicht zijn nodig om de
levenssituatie van de doelgroep te verbeteren. (15 punten)
Thema 3: Betrokkenheid bij gemeente Boechout
De aanvrager voldoet aan een of meer van de volgende criteria:
 Criterium 3.1. Organiseren aan activiteiten (maximaal 50 punten)
Parameters waarop het project punten kan scoren:
 In het voorbij jaar heeft de aanvrager informatieve- en/of sensibiliserende activiteiten
gerealiseerd in de gemeente Boechout (10 punten/activiteiten)
 In het voorbij jaar heeft de aanvrager actieve (vrijwilligers)werking rond het project
gerealiseerd in de gemeente Boechout (10 punten/activiteit)
 Criterium 3.2. Participeren aan activiteiten (maximaal 25 punten)
Parameter waarop het project punten kan scoren:
 In het voorbij jaar heeft de aanvrager deelgenomen aan Boechoutse activiteiten (5
punten/activiteit)
 Criterium 3.3 Mogelijkheden voor opvolging en evaluatie (maximaal 25 punten)
Parameters waarop het project punten kan scoren:
 Er is een structuur voorzien voor opvolging en evaluatie van het project (15 punten)
 Er zijn kanalen voor terugkoppeling naar Boechout vastgelegd (10 punten)

III.Procedure
Artikel 13
De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:
 De (afgevaardigde van de) initiatiefnemer vraagt de subsidiëring aan via het daartoe bestemde
aanvraagformulieren en voegt de aangeduide bijlagen toe.
Het reglement en het aanvraagformulier zijn beschikbaar op de gemeentelijke website en bij de
coördinator socioculturele zaken en vrije tijd.
 De aanvrager dient tussen 1 september en 1 oktober de subsidieaanvraag in, met de
vermelding “ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen”, via de coördinator
socioculturele zaken en vrije tijd.
 De coördinator socioculturele zaken en vrije tijd zal het aanvraagdossier behandelen en is
verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van voornoemde vereisten.
Het volledige dossier wordt voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen (CBS)
 Het CBS beslist over het al dan niet toekennen van de subsidie.
Wanneer de subsidie niet toegekend wordt, zal het CBS haar beslissing motiveren.
 Eind december van het jaar van de aanvraag wordt het subsidiebedrag uitbetaald op het
opgegeven rekeningnummer.
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Ten laatste 1 jaar nadat de subsidie is toegekend bezorgt de aanvrager aan het CBS een kort
evaluatieverslag met uitleg over de besteding van de toegekende middelen. De initiatiefnemer
verstrekt op vraag van het CBS aanvullende informatie bij dit evaluatieverslag.

Artikel 14
Indien het project of de activiteit niet kan plaatsvinden, of wanneer de subsidieaanvraag grondig
wordt gewijzigd, stelt de initiatiefnemer de ambtenaar voor ontwikkelingssamenwerking daarvan
onmiddellijk in kennis.

Artikel 15
De initiatiefnemer kan beroep aantekenen tegen elke beslissing omtrent de aangevraagde
projectsubsidie. Het beroep dient gemotiveerd ingediend te worden bij het College van
Burgemeester en Schepenen of de toezichthoudende overheid uiterlijk 14 dagen na kennisgeving
van de betrokken beslissing.

IV. Controle en sancties
Artikel 16
Het College van Burgemeester en Schepenen kan te allen tijde controle laten uitvoeren op de
besteding van de subsidies.

Artikel 17
Het College van burgemeester en schepenen kan zich genoodzaakt zien de principieel toegekende
projectsubsidie terug in te trekken:
 indien de initiatiefnemer niet de vereiste documenten binnen de vastgelegde termijn instuurt
 indien zou blijken dat een organisatie, vereniging of burger onjuiste gegevens verstrekte
 wanneer niet voldaan is aan een van de voorwaarden van dit reglement
 wanneer de procedure opgenomen in dit reglement niet werd gevolgd
Ten onrechte uitgekeerde projectsubsidies kunnen steeds worden teruggevorderd.
In dit geval kan het CBS daarenboven beslissen om een organisatie, vereniging of burger van
verdere subsidiëring uit te sluiten.

V. Overgangsbepalingen
Artikel 18
Dit reglement werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 28 september 2015 en gaat
eveneens van kracht op 1 oktober 2015.
Artikel 19
De (afgevaardigde van) initiatiefnemer dient de subsidieaanvraag 2015 in vóór 15 november 2015
bij de coördinator socioculturele zaken en vrije tijd.
Artikel 20
De uitbetaling van de subsidie 2015 zal gebeuren vóór 1 maart van 2016.
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