Subsidiereglement voor bovenlokale projectondersteuning 2022
Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen
Artikel 1: Situering
Sport Vlaanderen wenst te inspireren, sensibiliseren, faciliteren en in te zetten op de ontwikkeling van
een levenslange sport- en beweegmentaliteit bij iedereen.
Sport Vlaanderen streeft samen met alle Vlaamse sportactoren naar een duurzaam en innovatief
breedtesportaanbod. Op die manier wil ze meer hefboom en een betere omkadering creëren voor de
uitbouw van een sportieve en gezonde levensstijl van elke Vlaming.
Daarnaast is het een kerntaak van Sport Vlaanderen om bovenlokale samenwerking vraag gestuurd te
ondersteunen. Via deze ondersteuning wil Sport Vlaanderen lokale en regionale actoren helpen bij de
uitbouw van hun sportbeleid.
Daarom promoot, stimuleert en ondersteunt Sport Vlaanderen zowel sportpromotionele activiteiten
als beleidsmatige sportprojecten op bovenlokaal niveau.
Artikel 2: Wie kan een aanvraag indienen?
§1 Gemeenten en steden uit Vlaanderen kunnen vanuit een samenwerkingsverband tussen 2 of meer
gemeenten/steden, met het oog op het realiseren van een gemeenschappelijke doelstelling, een
project indienen. Dit samenwerkingsverband kan ook provincie overschrijdend zijn.
§2 De aanvraag kan ingediend worden door één van de participerende gemeenten/steden of door het
intergemeentelijk samenwerkingsverband dat sport als hoofddoelstelling heeft.
§3 De Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt in dit reglement gelijkgesteld met een
intergemeentelijk samenwerkingsverband en kan voor het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad een
aanvraag indienen.
§4 Vanuit eenzelfde samenwerkingsverband kunnen meerdere projecten ingediend worden.
Hoofdstuk 2: Projectvoorwaarden en -beoordeling
Afdeling 1: Algemene voorwaarden
Artikel 3: §1 Alle projecten die als algemeen doel hebben de breedtesport op lokaal vlak te stimuleren
of de kwaliteit ervan te verbeteren, komen in aanmerking. Met breedtesport wordt sport voor allen
bedoeld, met uitzondering van topsport.
§2 Het project dient een bovenlokale uitstraling te hebben. Dit betekent dat er niet alleen een
bovenlokale samenwerking moet zijn zoals vermeld in artikel 2, maar dat het project moet tegemoet
komen aan de behoefte(n) van de participerende gemeenten of steden en dat het resultaat ook moet
betrekking hebben op deze gemeenten of steden.
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Artikel 4: Alle projecten die geheel of gedeeltelijk op een andere manier financieel ondersteund
worden door Sport Vlaanderen komen niet in aanmerking voor subsidiëring binnen dit reglement.
Bij projecten die ook financieel ondersteund worden door een andere dienst van de Vlaamse overheid
of door een organisatie gesubsidieerd door Sport Vlaanderen dient deze ondersteuning in de begroting
transparant opgenomen te zijn.
Artikel 5: §1 De dossiers worden in eerste instantie beoordeeld op ontvankelijkheid. Dossiers die de
deadline voor indiening niet respecteren en/of niet volledig worden ingevuld en/of niet beantwoorden
aan de voorwaarden in artikel 2 en 3, zijn onontvankelijk en worden niet meegenomen voor
beoordeling.
§2 De ontvankelijke dossiers worden vervolgens door Sport Vlaanderen beoordeeld. Sport Vlaanderen
richt hiervoor een beoordelingscommissie op. Projecten moeten minimaal een score van 24 op 40
punten behalen om in aanmerking te komen voor subsidiëring.
Afdeling 2: Sportpromotionele projecten
Artikel 6: §1 Een sportpromotioneel project moet een sportieve activiteit bevatten en beoogt het
realiseren van minstens 1 van volgende doelstellingen:
•
•
•

Niet-sporters aanzetten tot bewegen in een sportieve context
Niet-sporters aanzetten tot sportparticipatie
De sportparticipatie van sporters verhogen

§2 Alle doelgroepen (met uitzondering van topsporters) en leeftijdsgroepen komen in aanmerking.
Voorbeelden zijn: gezinnen, jongeren, senioren, werknemers, personen met een handicap, personen
in armoede, personen met een divers etnisch-culturele afkomst, personen met een
gezondheidsproblematiek, …
§3 Voor invulling van het sportpromotioneel project komen zowel ééndagsactiviteiten als langdurigere
trajecten in aanmerking. Voorbeelden zijn: campagnes, sportevenementen, sportevenementen
gekoppeld aan een lessenreeks,…
Artikel 7: De beoordeling van het sportpromotioneel project gebeurt op basis van volgend
scoresysteem (maximum 40 punten):
a) Grootte van de bovenlokale samenwerking en het project:
- het aantal gemeenten/steden dat samen het project indient en uitwerkt
- de raming van het aantal deelnemers
Maximale score is 3 punten
b) Doelstelling: de concrete, zichtbare en meetbare doelstelling(en) van het project met de
daaraan gekoppelde acties
Maximale score is 3 punten
c) Kwaliteit van het aanbod:
a. Programma en overzicht van de activiteiten en eventuele randactiviteiten
b. Samenwerking met relevante partners
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c. Ecologische duurzaamheid
d. Toegankelijkheid voor kansengroepen
e. Originaliteit en innovatie
Maximale score is 20 punten
d) Duurzaam karakter: het aanzetten tot sporten op langere termijn, eventueel voorzien van een
voor- en/of natraject, of het uitwerken van een duurzaam project dat een vervolg vindt in het
sportbeleid van de betrokken gemeenten en/of het structureel samenwerkingsverband.
Maximale score is 8 punten
e) Beleving: de mate waarin er extra beleving toegevoegd wordt aan het project
Maximale score is 6 punten
Afdeling 3: Beleidsmatige projecten
Artikel 8: §1 Een beleidsmatig project beoogt het bevorderen en uitbouwen van een beleidsmatige
samenwerking tussen gemeenten/steden met het oog op een kwalitatievere interne of externe
werking.
§2 Een beleidsmatig project kan zich richten op het verhogen van de kwaliteit van de interne
(sportdiensten, regio,…) en externe (sportveld) werking. Enkel duurzame projecten komen in
aanmerking. Voorbeelden zijn: bovenlokale sportclubondersteuning, uitgave van een sportgids, een
behoefteonderzoek, ontwikkelen van een bovenlokaal sportinfrastructuurplan, initiatief of onderzoek
om samenwerking of fusie tussen sportclubs te realiseren, …
Artikel 9: De beoordeling van het beleidsmatig project gebeurt op basis van volgend scoresysteem
(maximum 40 punten):
a) Impact van de bovenlokale samenwerking: het aantal gemeenten/steden dat samen het
project indient en uitwerkt
Maximale score is 2 punten
b) Kwaliteit voor het ingediende projectplan:
1. Doelstelling: concrete, zichtbare en meetbare doelstelling(en) van het project
2. Inhoudelijke uitwerking en stappenplan met timing
3. Samenwerking met (sport)partners
4. Mate waarin het project actief inzet op het bereiken van kansengroepen of op het werken
aan een ethisch sportklimaat
5. Het innovatieve karakter van het project voor de betrokken gemeenten
Maximale score is 30 punten
c) Duurzaam karakter: het uitwerken van een duurzaam project dat een vervolg vindt in het
sportbeleid van de betrokken gemeenten en/of het structureel samenwerkingsverband
Maximale score is 8 punten
Hoofdstuk 3: Subsidiemodaliteiten en -procedure
Artikel 10: Welke ondersteuning kan Sport Vlaanderen toekennen?

Pagina 3 van 5

§1 Rekening houdend met de door de beoordelingscommissie aanvaarde projecten, de toegekende
scores, de ingediende begrotingen en de beschikbare middelen, wordt beslist in welke mate de
aanvaarde projecten ondersteund zullen worden.
§2 Indien Sport Vlaanderen niet voldoende budget heeft om alle aanvaarde projecten volledig te
ondersteunen, zal per project een subsidiebedrag toegekend worden a rato van het aantal behaalde
punten volgens het scoresysteem in art. 5§2. Bij projecten die voor de eerste keer georganiseerd
worden, kan de correctiefactor maximum 10% bedragen.
§3 Per sportpromotioneel en beleidsmatig project kan een subsidiebedrag van maximaal € 5.000
worden toegekend. Daarnaast kan voor de sportpromotionele projecten een lesgeversondersteuning
van maximaal 30 lesuren worden toegekend.
§4 Bij eenzelfde intergemeentelijke samenwerking kunnen maximum 5 projecten ondersteund
worden. Indien er meer dan 5 projecten ingediend en aanvaard worden, worden de projecten met de
hoogste score ondersteund.
§5 Het subsidiebedrag dat wordt aangevraagd kan niet hoger liggen dan een maximum percentage
van de begrote kosten in het aanvraagdossier. Dit maximum percentage bedraagt 90% voor nieuwe
initiatieven, 70% voor initiatieven die voor de tweede keer georganiseerd worden en 50% voor
initiatieven die voor de derde keer of meer georganiseerd worden.
§6 Kosten komen enkel in aanmerking indien ze gerelateerd zijn aan de doelstelling van het project.
Investeringskosten, kosten voor catering van deelnemers en medewerkers en een
vrijwilligersvergoeding voor het betalen van lesgevers worden niet aanvaard als subsidieerbare kosten.
Artikel 11: Hoe verloopt de verdere procedure en timing?
§1 Subsidieaanvragen kunnen enkel digitaal gebeuren via het online subsidieplatform op
www.sport.vlaanderen/bovenlokaleprojectondersteuning.
§2 De uiterste indiendatum voor het dossier is 30 september van het jaar voorafgaand aan het
subsidiejaar.
§3 De ingediende dossiers worden beoordeeld door een beoordelingscommissie van Sport
Vlaanderen.
§4 De toekenning van het maximaal subsidiebedrag gebeurt door Sport Vlaanderen. De aanvrager
wordt vóór 1 november van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar via mail op de hoogte gebracht
van de beslissing.
§5 Het eindverslag bevat een afrekeningsstaat van inkomsten en uitgaven met bijhorende
verantwoordingsstukken (facturen e.d.) en een inhoudelijk verslag. Deze bewijsstukken dienen uiterlijk
2 maanden na de einddatum van het project en vóór 1 december van het lopende subsidiejaar te
worden ingediend.
§6 Het uitbetaalde subsidiebedrag kan niet hoger liggen dan een maximum percentage van de
aangetoonde en aanvaarde uitgaven. Dit maximum percentage bedraagt 90% voor nieuwe initiatieven,
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70% voor initiatieven die voor de tweede keer georganiseerd worden en 50% voor initiatieven die voor
de derde keer of meer georganiseerd worden.
§7 Het subsidiebedrag wordt uitbetaald na goedkeuring van het eindverslag en dit ten laatste op 31
december van het lopende subsidiejaar.
§8 Indien het project waarvoor de subsidiëring is aangevraagd niet kan plaatsvinden of indien er
wijzigingen zijn opgetreden in de bij de aanvraag verstrekte gegevens, deelt de aanvrager dit
onmiddellijk via e-mail mee aan de betrokken consulent (boven)lokale werking van Sport Vlaanderen,
die al dan niet akkoord geeft voor deze wijzigingen.
Artikel 12: Return inzake communicatie en visibiliteit
§1 Bij elke communicatie over het project en op elke communicatiedrager (website, folder, affiche,
uitnodiging, brochure, promotiepagina op sociale media, aandenken, …) dient het subsidiëringslogo
van Sport Vlaanderen gebruikt te worden. Dit logo is terug te vinden in artikel 13.
§2 Promotiematerialen die door Sport Vlaanderen aan de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden aangeboden worden, dienen tijdens de uitvoering van het project duidelijk
zichtbaar geplaatst te worden.
Artikel 13: Te gebruiken logo
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