Leidraad aanvraag
bovenlokale projectondersteuning 2022
beleidsmatige projecten
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Algemene gegevens van het bovenlokaal project
1. Naam project
2. Participerende gemeenten aan het project
3. Thema van het beleidsmatig project
o Behoefteonderzoek
o Sportclubondersteuning (bv. fusie sportclubs, kwaliteitsverbetering sportclubs)
o Sportinfrastructuur (bv. ontwikkelen bovenlokaal masterplan sportinfrastructuur)
o Communicatie (bv. sportgids, communicatieplan)
o Optimaliseren van de samenwerkingsstructuur / manier van samenwerking binnen de
intergemeentelijke samenwerking (bv. uitwerken toekomstvisie regiowerking)
o Structureel transversaal samenwerkingsverband (bv. buitenschoolse kinderopvang, gezondheid,
mobiliteit, actie rookvrij)
o Andere
4. Duur project
➢ Startdatum
➢ Einddatum
5. Contactpersoon

Geschiedenis van het bovenlokaal project
1. Werd dit project in het verleden al georganiseerd door de intergemeentelijke samenwerking?
Indien ja
➢ Hoe vaak heeft dit project al plaatsgevonden?
➢ Werd de editie 2021 van dit project afgelast omwille van COVID-19?

Deelnemers van het bovenlokaal project
1. Doelgroepen: op welke doelgroep(en) heeft dit project effect?
o Sportclubs
o Lokale overheden
o Burgers
o Schoolgaande jeugd
o Personen met een beperking
o Personen met een verstandelijke handicap
o Personen met een fysieke handicap
o Personen met een psychische kwetsbaarheid
o Personen met een visuele handicap
o Personen met een auditieve handicap
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o
o
o

o Personen met autisme
o Personen met een chronische ziekte (MS, ALS, fibromyalgie, kanker, …)
Personen in armoede
Andere personen in een maatschappelijk kwetsbare positie (divers etnisch-culturele afkomst,
dak- en thuislozen, transgenders,…)
Andere

Inhoudelijke gegevens van het bovenlokaal project
1. Grootte van de bovenlokale samenwerking (2 punten)
➢ Aantal steden/gemeenten dat samen het project indient en uitwerkt
2. Projectplan (30 punten)
a. Korte omschrijving / visie
➢ Omschrijf in maximum 5 zinnen het project (beperkt invulvak)
b. Doelstelling(en)
➢ Som de operationele doelstellingen op. Doe dit bondig, concreet en meetbaar (beperkt
invulvak).
c. Acties, inhoudelijke uitwerking en timing
➢ Wat is de concrete inhoud van het project
➢ Geef de tijdslijn met de verschillende fasen van uitwerking
d. Samenwerking met relevante partners
Vul in met welke partners je samenwerkt en omschrijf de vorm van samenwerking
➢ Sportclubs
➢ Sportfederaties
➢ Scholen
➢ Lokale verenigingen (niet sport)
➢ Andere gemeentelijke diensten
➢ Welzijnsorganisaties
➢ Instellingen
➢ Revalidatiecentra
➢ Bedrijven
➢ Andere
e. Innovatief
Omschrijf het innovatieve karakter van het project voor de betrokken gemeenten.
f.

Kansengroepen / ethisch sportklimaat (optioneel)
➢ Omschrijf de mate waarin het project actief inzet op het bereiken van kansengroepen
(personen met een beperking, personen in armoede, andere personen in een maatschappelijk
kwetsbare positie zoals personen met een divers etnisch-culturele afkomst, dak- en thuislozen,
transgenders, …)
➢ Omschrijf de mate waarin het project actief inzet op het werken aan een ethisch sportklimaat

3. Duurzaam karakter (8 punten)
➢ Op welke manier vindt het project een vervolg in het sportbeleid van de intergemeentelijke
samenwerking en/of de betrokken gemeenten
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Begroting
1. Aangevraagd subsidiebedrag (max € 5.000)
2. Begroting
➢ Raming inkomsten
o Subsidie Sport Vlaanderen
o Andere subsidie Vlaamse overheid, provincie, andere organisaties
o Ondersteuning sportfederatie
o Private sponsoring
o Andere
➢ Raming uitgaven
o Vergoedingen medewerkers (met uitzondering van vrijwilligers)
o Inhuren organisaties of personen
o Ondersteuning sportclubs en derden voor integratie project
o Huur (sport)infrastructuur
o Huur (sport)materiaal
o Informatie- en promotiekosten
o Verplaatsingskosten
o Catering medewerkers (niet aanvaardbaar)
o Catering deelnemers (niet aanvaardbaar)
o Vergoedingen vrijwilligers (niet aanvaardbaar)
o Investeringskosten (niet aanvaardbaar)
o Andere

Verklaring

Hier vink je een verklaring op eer aan dat het document waarheidsgetrouw is ingevuld.
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