Leidraad voor aanvragers
bovenlokale projectondersteuning 2019
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Deze leidraad geeft een overzicht van de gevraagde informatie voor het indienen van een subsidieaanvraag via het
digitale aanvraagformulier.

Gegevens van het bovenlokaal project
1. Gegevens van de aanvrager
➢ Naam gemeente/stad/intergemeentelijke samenwerking
➢ Participerende gemeenten in het samenwerkingsverband
➢ Naam contactpersoon
➢ Telefoonnummer contactpersoon
➢ E-mail contactpersoon
2. Soort project
➢ Meerdere aankruismogelijkheden: campagne, eendaags sportevenement, meerdaags sportevenement,
sportkamp, lessenreeks, uitgave (jeugd)sportgids, andere
3. Algemene gegevens van het bovenlokaal project
➢ Naam project
➢ Datum of periode project
➢ Locatie (indien van toepassing)
➢ Beoogd aantal deelnemers (indien van toepassing)
➢ Kostprijs deelname per persoon (indien van toepassing)
4. Geschiedenis van het bovenlokaal project
➢ Is het project nieuw?
➢ Zo neen, hoeveel deelnemers telde de laatste editie (indien van toepassing)?

Inhoudelijke gegevens van het bovenlokaal project
Lees zeker nog eens aandachtig de beoordelingscriteria in het subsidiereglement (artikel 4§2) om deze vraag te
beantwoorden.
1. Beschrijf kort de concrete inhoud van het bovenlokaal project.
2. Welke doelstelling(en) wens je met de organisatie van dit bovenlokaal project te realiseren?
3. Op welke manier zal je de realisatie van de doelstelling(en) meten?
4. Op welke manier heb je aandacht voor beleving?
5. Werk je voor de realisatie van dit bovenlokaal project samen met andere organisaties en partners?
Vul in met welke partners (keuzemogelijkheden) je samenwerkt en omschrijf de vorm van samenwerking.
Meerdere antwoorden zijn mogelijk: sportclub(s), sportfederatie(s), scholen, andere gemeentelijke
dienst(en), sportra(a)d(en), lokale verenigingen, welzijnsorganisaties, bedrijven, andere.
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6. Welke doelgroep(en) wil je met dit project bereiken?
Meerdere aankruismogelijkheden: kleuters, kinderen van 6 tot 12 jaar, jongeren van 12 tot 18 jaar,
volwassenen, senioren, mannen, vrouwen, gezinnen, personen met een handicap, personen in armoede,
personen met divers etnisch culturele afkomst, gemeentepersoneel, werknemers in bedrijven, andere.
7. Omschrijf op welke manier het bovenlokaal project innovatief is.
Mogelijke voorbeelden zijn: bereiken van een specifieke doelgroep, bereiken van een nieuwe doelgroep
t.o.v. vorige editie, gebruik maken van nieuwe sport- of organisatievormen, samenwerken met nieuwe
partners, vernieuwende communicatieaanpak, …
8. Omschrijf in welke mate het project aanzet tot sporten op langere termijn.

Communicatie
1. Op welke wijze zal de communicatie rond het bovenlokaal project gebeuren?
Meerdere aankruismogelijkheden: affiches, flyers, brochures, website, facebook, twitter, instagram,
linkedin, digitale nieuwsbrief, gemeentelijke infoblad, advertentie, tv-spot, radio-sport, andere.

Begroting en ondertekening
1. Gevraagde subsidie aan Sport Vlaanderen (max. 5.000 Euro)
2. Gevraagd aantal uren lesgeversondersteuning (max. 30 uren)
3. Totaal geschatte inkomsten
4. Totaal geschatte uitgaven
5. Voeg een gedetailleerde begroting toe aan jouw aanvraag.
Laad een overzicht op van de te verwachten uitgaven en de geraamde inkomsten. Gebruik hiervoor het
sjabloon dat je kan downloaden via de website:
https://www.sport.vlaanderen/bovenlokaleprojectondersteuning/
6. Voeg de ingevulde en ondertekende verklaring toe aan jouw aanvraag.
De verklaring kan je downloaden via de website:
https://www.sport.vlaanderen/bovenlokaleprojectondersteuning/

Pagina 2 van 2

