Subsidiereglement voor bovenlokale projectondersteuning 2019

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 levensstijl van elke Vlaming.
Daarnaast is het een kerntaak van Sport Vlaanderen om bovenlokale samenwerking vraaggestuurd 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 sportprojecten op bovenlokaal
niveau.

Artikel 2: Wie kan een aanvraag indienen?
§1 Gemeenten en steden uit Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 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
provincieoverschrijdend 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 Vanuit eenzelfde samenwerkingsverband kunnen meerdere projecten ingediend worden.
§4 Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan er een aanvraag ingediend worden door de Vlaamse
Gemeenschapscommissie.

Artikel 3: Welke projecten komen in aanmerkingen voor ondersteuning?
§1 Alle projecten die als algemeen doel hebben de breedtesport te stimuleren en te verbeteren,
komen in aanmerking. Met breedtesport wordt sport voor allen bedoeld, met uitzondering van
topsport.
§2 Het project dient niet-sporters aan te zetten tot sportparticipatie en/of de participatie van
sporters te verhogen.
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§3 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, …
§4 Het project dient een bovenlokale uitstraling te hebben.
§5 Voorbeelden van projecten die in aanmerking kunnen komen, zijn: campagnes, eendaagse en
meerdaagse sportevenementen, sportkampen, lessenreeksen, sporthappenings, uitgave van een
(jeugd)sportgids, ontwikkelen van een specifiek en doelgericht communicatieplan, een
behoeftenonderzoek, …
§6 Vormingsactiviteiten komen niet in aanmerking voor ondersteuning.

Artikel 4: Op welke manier wordt het dossier beoordeeld?
§1 De dossiers worden in eerste instantie beoordeeld op ontvankelijkheid. Dossiers die de deadline
voor indiening niet respecteren en/of niet volledig worden ingevuld, 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. De beoordeling gebeurt op basis van
volgend scoresysteem (maximum 40 punten):
a) Kwaliteit van het dossier: het dossier is volledig, correct en grondig ingevuld. Uit het
aanvraagformulier blijkt dat de beoordelingscriteria goed werden nagelezen en opgevolgd.
Maximale score is 2 punten
b) Kwaliteit van het project:
a. de doelstelling(en) en het meten van de realisatie van de doelstelling(en)
b. het aanbod
c. het belevingsaspect
d. de samenwerking met andere relevante partners,
Maximale score is 20 punten
c) Grootte van de bovenlokale samenwerking: het aantal gemeenten/steden dat samen het
project indient en uitwerkt.
Maximale score is 4 punten
d) Innovatief: de mate waarin het project inspeelt op trends en vernieuwend is op het vlak van
deelnemers, methodiek, organisatie, inhoud en/of communicatie.
Maximale score is 6 punten
e) Duurzaam sporten: het aanzetten tot sporten op langere termijn, eventueel voorzien van een
voor- en/of natraject.
Maximale score is 8 punten
§3 Projecten moeten minimaal een score van 24 op 40 behalen om in aanmerking te komen voor
subsidiëring.
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Artikel 5: Welke ondersteuning kan Sport Vlaanderen toekennen?
§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. 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. 4§2.
§2 Per project kan een subsidiebedrag van maximaal € 5.000 en een lesgeversondersteuning van
maximaal 30 lesuren worden toegekend.
§3 Het subsidiebedrag dat wordt aangevraagd mag niet hoger liggen dan 75% van de begrote kosten
in het aanvraagdossier.
§4 Kosten komen enkel in aanmerking indien ze gerelateerd zijn aan de doelstelling van het project.
Investeringskosten en kosten voor catering van deelnemers worden niet aanvaard als subsidieerbare
kosten.
§5 Sport Vlaanderen voorziet een voorafname van 25% van het totale krediet voor de ondersteuning
van bovenlokale G-sport projecten.

Artikel 6: 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 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 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. De verantwoordingsstukken (facturen e.d.)
kunnen steekproefsgewijs bij de aanvrager opgevraagd worden.
§6 Het uitbetaalde subsidiebedrag kan niet hoger liggen dan 75% van de aangetoonde uitgaven.
§7 Het subsidiebedrag wordt uitbetaald na goedkeuring van het eindverslag en ten laatste op 31
december van het lopende subsidiejaar.
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§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 mee aan de betrokken promotiedienst van Sport Vlaanderen.

Artikel 7: 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 logo van Sport
Vlaanderen in combinatie met het logo van de sensibiliseringscampagne gebruikt te worden. De 2
combinatiemogelijkheden zijn terug te vinden in artikel 8.
§2 De promotiematerialen die door Sport Vlaanderen aangeboden worden (beachflags/spandoeken),
dienen tijdens de actie of het evenement duidelijk zichtbaar geplaatst te worden.
§3 Deze materialen kunnen opgehaald worden in de provinciale promotiediensten van Sport
Vlaanderen. De organisator neemt hiervoor zelf contact op met de betrokken promotiedienst van
Sport Vlaanderen.

Artikel 8: Te gebruiken logo’s
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Meer info:
Sport Vlaanderen
Promotiedienst Antwerpen
014 85 96 60 – promotie-antwerpen@sport.vlaanderen

Promotiedienst Limburg
011 30 08 01 – promotie-limburg@sport.vlaanderen

Promotiedienst Oost-Vlaanderen
09 243 12 80 – promotie-oost-vlaanderen@sport.vlaanderen

Promotiedienst Vlaams-Brabant en Brussel
015 61 82 60 – promotie-vlaams-brabant-brussel@sport.vlaanderen

Promotiedienst West-Vlaanderen
050 50 23 20 – promotie-west-vlaanderen@sport.vlaanderen
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