REGLEMENT: PROJECTSUBSIDIE
1 Algemene bepalingen
Het stadsbestuur wenst met de projectsubsidie een hefboom te voorzien voor
projecten naar jongeren in onze stad en voorziet daarvoor een totaal bedrag van
2.750 EUR op het jaarlijks budget.

2 Soorten projecttoelagen
2.1 Starttoelagen
Starttoelagen willen aan opstartend jeugdwerk in onze stad een opstapmogelijkheid
voorzien naar een volwaardige erkenning. Nieuwe jeugdwerkinitiatieven die nieuwe
doelgroepen aanspreken of nieuwe methodieken aanwenden; maar nog niet aan de
voorwaarden voldoen om een erkenning als jeugdwerkinitiatief te behalen, willen
we kansen bieden d.m.v. een éénmalige starttoelage.

2.2 Jubileumtoelagen
Erkende jeugdwerkinitiatieven die een bijzonder project met een culturele invulling
opstarten naar aanleiding van een jubileumjaar, kunnen een jubileumtoelage
aanvragen. Het project wijkt af van de gewone werking of van de jaarlijkse
festiviteiten.

2.3 Fuiftoelagen
De fuiftoelagen kunnen worden aangevraagd wanneer er wordt ingezet op een
‘gezonder’ fuifbeleid. Het promoten van alcoholvrije dranken, het inrichten van
rookvrije zones, gratis water aanbieden, gratis ter beschikking stellen van
condooms en opleiding tot fuifcoach zijn hier voorbeelden van.

2.4 Ecologische* toelage
Jeugdverenigingen kunnen deze toelage aanvragen voor het ecologisch
renoveren/optimaliseren van hun lokaal en/of terrein. Hieronder verstaan we onder
meer het isoleren van het lokaal, het installeren van ecologische verwarming en
verlichting (bv. zonnenpanelen) en regenwateropvang. Ook het aanleggen van een
tuin, het planten van bomen, de aankoop van fietsrekken en containers om te
recycleren vallen hier bijvoorbeeld onder.
*Ecologisch= Met respect voor natuurlijk evenwicht, milieuvriendelijk, natuurlijk of
waarbij rekening gehouden wordt met het leven van dieren en planten.

3 Begunstigden
Volgende initiatiefnemers komen in aanmerking:
 Erkende jeugdwerkinitiatieven of een samenwerkingsverband ertussen (voor
toelage 2.2, 2.3 en 2.4);



Een groep van minstens 5 jongeren tussen 15 en 30 jaar, waarvan
minstens 2/3 in Oudenaarde wonen (voor toelage 2.1.);

4 Algemene voorwaarden







Het project wordt ingericht op het grondgebied van Oudenaarde.
Het project wordt georganiseerd voor en door jongeren.
Het project heeft een openbaar karakter.
Het project is niet eigen aan de gewone werking van de initiatiefnemers.
Elke vereniging of organisatie kan slechts 1 aanvraag voor een projectsubsidie
per kalenderjaar indienen.
Projecten die andere gemeentelijke subsidies ontvangen, kunnen niet
betoelaagd worden met deze projectsubsidies.

5 Toelage
5.1 Starttoelagen
De tussenkomst bedraagt 250 EUR.

5.2 Jubileumtoelagen
De tussenkomst bedraagt ¾ van de bewezen onkosten, met een maximum van 250
EUR.

5.3 Fuiftoelagen
De toelage bedraagt 125 EUR.
Extra toelage van 50 EUR als iemand van de vereniging de opleiding tot fuifcoach
volgt.

5.4 Ecologische toelagen
De tussenkomst bedraagt ¾ van de bewezen onkosten, met een maximum van
1000 EUR.

6 Procedure
6.1 Aanvraag
Ten minste 3 weken voor aanvang van het project dient de begunstigde een
aanvraag in via het aanvraagformulier op de Stedelijke Jeugddienst. Aanvragen die
te laat ingediend worden, worden niet meer behandeld.
De projecten worden chronologisch behandeld volgens de datum van ontvangst van
de aanvraag.
De jeugddienst oordeelt over de ontvankelijkheid van de aanvragen. Bij twijfel wordt
de aanvraag ter advies voorgelegd aan de jeugdraad en kan de begunstigde het
dossier daar komen toelichten.
Dossiers die ontvankelijk geacht worden, worden ter goedkeuring voorgelegd aan
het stadsbestuur. Na goedkeuring ontvangt de begunstigde schriftelijk een
bevestiging.

6.2 Praktische regelingen
Binnen 6 weken na afloop van het project, legt de begunstigde een financieel verslag
met de nodige verantwoordingsstukken voor, waarin de bewezen onkosten
aangetoond worden.
Enkel volgende onkosten kunnen ingebracht worden:
 huur voor materiaal en / of infrastructuur
 promotie
 verzekering
 honoraria voor artiesten
 auteursrechten
De uitbetaling van de toelage gebeurt door storting op het opgegeven
rekeningnummer, binnen de 6 weken na ontvangst van het financieel verslag.

7 Slotbepalingen
Bij misbruiken zal het stadsbestuur, na advies van de jeugdraad, sancties treffen.
Dit reglement treedt in werking vanaf 1/04/2020 en heft het “reglement toelagen
voor bijzondere projecten, goedgekeurd door de Gemeenteraad d.d.02/03/2020”
op.

