GEMEENTELIJK REGLEMENT TOT TOEKENNING
VAN EEN PREMIE INZAKE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
I.

Algemene inleiding
Uitgangspunt
De gemeentelijke Solidariteitsraad Kasterlee verleent binnen de perken van het
jaarlijks door de gemeente toegekend budget subsidies binnen het hierna geschetste
kader .
Over de besteding van de gemeentelijke subsidies zal de Solidariteitsraad jaarlijks een
financieel verslag uitbrengen ten aanzien van het gemeentebestuur.
Ontvankelijkheid van de aanvraag
1. Een premieaanvraag is slechts ontvankelijk indien hij via het daartoe
bestemde aanvraagformulier wordt ingevuld en voldoet aan de gestelde
voorwaarden.
2. De gemeentelijke Solidariteitsraad beslist over de ontvankelijkheid van een
aanvraag.

Er bestaan 2 uitgangspunten van subsidiëring:
1. Werkingskosten
Werkingskosten van de gemeentelijke solidariteitsraad en de aangesloten
organisaties
Lokale vormings-, sensibilisatie-en animatie-initiatieven
2. Projectwerking
Noodhulp
Projecthulp
Structurele en langdurige financiële steun
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II. Nadere toelichting
1. Werkingskosten:
1.1 Werkingskosten van de gemeentelijke solidariteitsraad en de aangesloten
organisaties.
Specifieke voorwaarden:
Aanvraag attesteren door onkostennota’s, facturen, enz. in bijlage aan de
aanvraag toe te voegen.

1.2 Lokale vormings-, educatieve, animatie-initiatieven van groepen of personen in
de gemeente of van een organisatie aangesloten bij de Solidariteitsraad.
Deze initiatieven in de gemeente kaderen in de Noord-Zuid- en 4e
wereldthematiek. De financiële steun van de solidariteitsraad beoogt een
tussenkomst in de onkosten eigen aan het initiatief.
Specifieke voorwaarden te vermelden in het aanvraagformulier:
-

-

-

-

Omkadering en motivatie van het initiatief. Vermelding over de besteding van
de eventuele opbrengst van het initiatief.
De organisatoren dienen in hun aankondigingen en publicaties te vermelden
dat de activiteit georganiseerd wordt met de steun van de gemeentelijke
Solidariteitsraad Kasterlee.
Ten laatste drie maanden na het initiatief moeten de organisatoren schriftelijk
verslag uitbrengen over het verloop van de activiteit en de besteding van de
subsidies attesteren door onkostennota’s, facturen, enz. in bijlage aan het
verslag toe te voegen.
Indien de aanvrager nalaat dit te doen, zal de Solidariteitsraad, via het
gemeentebestuur, het toegekende bedrag terugvorderen.
De organisatoren worden gevraagd om in hun initiatief zoveel mogelijk
aandacht te schenken aan milieu en duurzaamheid en hiervan in hun
aanvraag en verslag ook blijk te geven.
De subsidietoekenning mag niet gecumuleerd worden met andere
tussenkomsten van andere adviesraden.

Over de grootte van het bedrag beslist de Solidariteitsraad op basis van
argumenten en omkadering die in de aanvraag geformuleerd worden.
Behoudens uitzonderlijke omstandigheden bedraagt het maximum toegekend
bedrag 1.000 Euro.
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2. Projectwerking
2.1 Noodhulp
Uitgangspunt: de Solidariteitsraad beslist op eigen initiatief, of op vraag van de
gemeente of van een andere officiële instantie, om dringende financiële hulp te
geven aan een instantie/organisatie in het kader van een natuurramp of een
andere calamiteit.
Maximum toegekend bedrag: 1.000 Euro.
2.2 Projecthulp
Uitgangspunten en voorwaarden:
Een premie wordt toegekend wanneer cumulatief aan volgende voorwaarden
wordt voldaan:
- De aanvrager is initiatiefnemer of deelnemer aan een project dat ten
goede komt aan een startende of werkende vereniging, organisatie of
bevolkingsgroep. Er worden geen premies toegekend aan openbare
besturen of individuen.
- Ingeval van buitenlands project verblijft de aanvrager minstens gedurende
een deel van het project effectief in het buitenland.
- Er wordt aangetoond dat (een deel van )de lokale bevolking wordt
betrokken bij het project en dat het de bedoeling is om het beheer van het
project op termijn in handen te geven van lokale medewerkers.
- Bij een buitenlands project is de aanvrager een ambassadeur van
Kasterlee.

Bedrag en procedure
-

De toegekende premie bedraagt maximaal 1.000 euro per aanvraag. Voor zeer
bijzondere projecten of voor collectieve aanvragen kan de gemeentelijke
Solidariteitsraad mits een uitdrukkelijke motivering een hogere premie toekennen.

-

De premie wordt bij voorkeur en indien mogelijk overgeschreven op de rekening van
het project en niet op de rekening van de aanvrager.

-

Een inwoner kan slechts eenmaal per jaar een premie aanvragen. Per project kan
slechts eenmaal per jaar een premie worden toegekend.

-

De premie wordt slechts uitgekeerd op voorwaarde dat de aanvrager het project in
de gemeente voorstelt, bekendmaakt of aan sensibilisering doet (videoavond, fuif,
rondhaling, eetdag, …) met als doel voor het project een draagvlak bij de bevolking te
scheppen.
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-

De aanvrager zal in zijn publicaties en aankondigingen melding maken van de
samenwerking met de Gemeentelijke Solidariteitsraad Kasterlee.

-

Binnen de 3 maanden na afloop van het project of na deelname aan het project
brengt de aanvrager schriftelijk verslag uit aan de gemeentelijke solidariteitsraad. De
aanvrager geeft toelichting over de aanwending van de premie.

-

Op vraag van de gemeentelijke solidariteitsraad is de aanvrager bereid toelichting te
geven bij dit verslag op een vergadering.

Indien de aanvrager nalaat dit te doen, zal de Solidariteitsraad, via het
gemeentebestuur, het toegekende bedrag terugvorderen.
2.3 Structurele en langdurige financiële steun
-

Het betreft hier financiële steun in het kader van het Wereldpartnerplan van
11.11.11. of van een gelijk(w)aardig langlopend initiatief.

-

Ieder jaar zal de gemeentelijke solidariteitsraad beslissen over
het toe te kennen bedrag
vorming, aankondiging- of andere initiatieven die in het kader van die
steun in de gemeente zullen genomen worden.

Onderhavig subsidiereglement maakt integraal deel uit van elke subsidieaanvraag.

Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2011.
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