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Artikel 1.
Binnen
de
perken
van
het
goedgekeurde
exploitatiebudget verleent het gemeentebestuur onder de
hierna vermelde voorwaarden subsidies voor projecten
die voor de eerste keer plaats vinden.
Artikel 2.
Dit reglement kadert binnen het meerjarenplan van het
gemeentebestuur.
Artikel 3.
Organisatoren
die
beantwoorden
aan
de
basisvoorwaarden, zoals beschreven in artikel 4, komen
in aanmerking voor deze projectsubsidie.
Deze subsidie is niet cumuleerbaar met andere gemeentelijke subsidies voor dezelfde projecten. Organisatoren
die door andere gemeentebesturen gesubsidieerd worden, komen niet meer in aanmerking voor deze subsidie.
Artikel 4 — Basisvoorwaarden.
Het project waarvoor deze projectsubsidie wordt aangevraagd, moet voldoen aan volgende basisvoorwaarden:
1° het project vindt plaats op het grondgebied van de
gemeente;
2° het project vindt voor de eerste keer plaats;
3° het project staat open voor iedereen (geen exclusiviteit van toegang);
4° het project is gemeenschapsvormend en brengt
mensen bij elkaar;
5° het project heeft geen winstoogmerk als einddoel.
Indien de organisator kan aantonen dat er geen, onvoldoende of niet aangepaste accommodatie aanwezig is
voor zijn project op het gemeentelijk grondgebied, dan
is de voorwaarde zoals bepaald in punt 1° niet van
toepassing.
Niet-Liedekerkse organisatoren of projecten moeten een
duidelijk aantoonbare band hebben met de gemeente
Liedekerke. Deze beoordeling gebeurt door het college
van burgemeester en schepenen.

GEMEENTEBESTUUR LIEDEKERKE

Artikel 5 — Bijkomende kwaliteitsvoorwaarden.
Projecten die naast de basisvoorwaarden ook voldoen
aan
één
of
meerdere
van
onderstaande
kwaliteitsvoorwaarden, kunnen een extra-subsidie
bekomen:
1° het project is voldoende laagdrempelig en bevordert
de deelname van kansengroepen;
2° het project levert voldoende inspanningen om
integratie van nieuwe inwoners te bevorderen;
3° het project heeft een innovatief karakter;
4° er is een aantoonbare, inhoudelijke samenwerking
met minstens twee andere partners;
5° het project heeft aandacht voor het thema
Noord/Zuid en/of ontwikkelingssamenwerking;
6° het project focust op duurzaamheid.
Artikel 6 — Subsidiebedrag.
Het subsidiebedrag wordt als volgt bepaald:
 voldoen aan alle basisvoorwaarden: 300 euro;
 per bijkomende kwaliteitsvoorwaarde: 200 euro.
De toegekende subsidie en de extra-subsidie kunnen
samen niet meer bedragen dan 75% van de totale
effectieve kosten van het project.
Artikel 7 — Procedure.
§ 1. Aanvraag.
De subsidieaanvraag gebeurt via het digitaal loket van
de gemeentelijke website of via het aanvraagformulier
te bekomen in het vrijetijdshuis.
De organisator dient de subsidieaanvraag in minimum
twee maand voor de start van het project.
§ 2. Beslissing.
Het college van burgemeester en schepenen beslist over
de toekenning van de subsidie. Het college van
burgemeester en schepenen kan in uitzonderlijke
omstandigheden afwijken van termijn voor het indienen
van de aanvraag. De beslissingen van het college van
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burgemeester en schepenen moeten gemotiveerd zijn.
§ 3. Financiële afhandeling.
De subsidie wordt in één keer uitbetaald via
overschrijving. De betaling heeft plaats vóór de start
van het project.
Artikel 8.
De subsidie mag uitsluitend gebruikt worden voor het
project waarvoor zij wordt toegekend.
Maximum twee maand na afloop van het project bezorgt
de organisator een gedetailleerd financieel verslag aan
de vrijetijdsdienst.
Artikel 9.
De organisator maakt in zijn communicatie melding van
de samenwerking met het gemeentebestuur met de
vermelding van het officiële logo van 'UiT in
Liedekerke'.
Artikel 10.
De organisator meldt zijn project in de UiT-databank
via: www.uitdatabank.be.
Artikel 11.
De organisator moet de subsidie terugbetalen in de
volgende gevallen:
1° als hij de subsidie gebruikt voor een ander doel dan
dat waarvoor ze werd toegekend;
2° als hij zich verzet tegen de uitoefening van de
controle;
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3° als hij in de aanvraag onjuiste gegevens heeft
verleend;
4° als hij het financieel verslag niet tijdig overmaakt
aan de vrijetijdsdiensten;
5° als het project uiteindelijk niet doorgaat.
Het gemeentebestuur heeft het recht om ter plaatse de
aanwending van de verleende subsidie te controleren.
Artikel 12.
Door het invullen van het digitale loket of het
aanvraagformulier, verklaart de aanvrager zich akkoord
met de bepalingen van dit reglement.
Artikel 13 — Opheffingsbepalingen.
Worden opgeheven:
1° het gemeenteraadsbesluit van 29 maart 2001 —
Gemeentefinanciën — Betoelaging culturele activiteiten van verenigingen — Reglement, zoals gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 20 december
2001;
2° het gemeenteraadsbesluit van 26 maart 2004 —
Jeugdbeleid — Subsidiereglement jeugdprojecten,
zoals gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 23 juni
2005 en 18 december 2008.
Artikel 14 — Bekendmaking.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website. Het treedt in werking de vijfde dag
na de bekendmaking.

