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Waarop zetten we in?
Ondersteuning voor de organisatie van nieuwe kleinschalige initiatieven rond het 
beleven van en genieten in eigen buurt en streek.

Inhoudelijke voorwaarden:

 • Nieuwe kleinschalige (creatieve) initiatieven.

 • Zoveel mogelijk burgers moeten de mogelijkheid hebben om te genieten van deze openbare initiatieven.  
 Initiatieven waarbij voornamelijk leden van een vereniging (kunnen) deelnemen, worden uitgesloten.

 • Alle initiatieven moeten voldoen aan de geldende veiligheidsmaatregelen rond COVID-19.

Voorbeelden van mogelijke initiatieven zijn:

 • Organisatie of promotie van nieuwe toeristisch-recreatieve producten door uw lokaal bestuur zelf,  
 door ondernemers, door verenigingen, …;

 • Ondersteunen van pop-up-initiatieven;

 • Het (tijdelijk) herinrichten van het openbaar domein om toeristen, recreanten, buurtbewoners en/of  
 (horeca)ondernemers ademruimte te geven;

 • …

 • Niet: ledenactiviteiten (bv. fietstocht ledenorganisatie), rechtstreekse inkomenssteun, …

Voorwaarden
Begunstigden 
De gemeenten binnen de provincie Oost-Vlaanderen, behalve groot- en centrumsteden Gent, Aalst en  
Sint-Niklaas, kunnen 

 • deze middelen gebruiken voor eigen initiatieven

 • of (gedeeltelijk) toewijzen aan lokale verenigingen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, …  
 die deze initiatieven wensen te organiseren.

Subsidiepercentage en -bedrag
 • € 4 000 tot € 10 000 aan beschikbare subsidie per gemeente. Afhankelijk van het aantal ingediende  

 aanvragen en de beoordeling door deputatie.

 • 100 % van de ingebrachte kosten wordt gesubsidieerd.



Aanvaard type van kosten
 • Rechtstreeks aan het initiatief verbonden uitgaven voor verbruiksmaterialen, hulpgoederen en  

 activiteitenonkosten op basis van factuur.

  · Bijvoorbeeld: Huur van geluidsinstallatie, huur van een zaal, het huren van een afzetting, het kopen van  
  linten als afzetting, het inzetten van beveiligingspersoneel om de maatregelen rond covid-19 af te  
  dwingen, kosten voor catering, kosten voor het opzetten van een reservatiesysteem, … 

  · Persoonlijk beschermingsmateriaal wordt uitgesloten.
  · Betaald vrijwilligerswerk wordt uitgesloten.

 • Kosten met betrekking tot promotie en publiciteit van het initiatief indien het logo van de Provincie  
 Oost-Vlaanderen vermeld wordt.

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidies te (laten) controleren op basis  
van het Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van 
toelagen (en de reservevorming met provinciale subsidies). Dit reglement bevat de controlemechanismen en een 
opsomming van de stukken die in functie van de financiële controle minimaal moeten worden ingediend ter 
 verantwoording van de subsidie. Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden opgenomen in de aanvraag van de 
subsidie of in de in te dienen stukken of indien blijkt dat dit reglement niet correct werd nageleefd, kan de deputatie  
de toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen. Misbruik kan aanleiding geven tot uitsluiting van 
toekomstige subsidies van de Provincie Oost-Vlaanderen.

De deputatie beslist over alle betwistingen met betrekking tot de toepassing van dit reglement.

Subsidieperiode 
 • Kosten gemaakt tussen 15/06/2020 en 30/09/2020 worden aanvaard.



Administratieve procedure
Aanvraag indienen: doorsturen collegebesluit voor 1 juli 2020
 • Het goedgekeurde collegebesluit doorsturen naar platteland@oost-vlaanderen.be voor 01/07/2020,  

 met vermelding van de hieronder gevraagde gegevens.

 • De provincie Oost-Vlaanderen deelt na de beslissing over de aanvragen door deputatie het definitieve  
 minimale subsidiebedrag mee. 

Gelieve een antwoord te formuleren op de onderstaande vragen binnen het collegebesluit.
 1. Contactpersoon voor de gemeente
  a. Naam
  b. Adres
  c.  Telefoonnummer
  d. E-mailadres

 2. Vermoedelijk gebruik van de subsidies binnen het grondgebied van de gemeente
  a. Welke type van initiatieven wenst de gemeente te ondersteunen met deze middelen? 
  b. Zal de gemeente deze subsidies volledig zelf gebruiken of zal deze ook de lokale verenigingen,  

   intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, ondernemers … informeren en in aanmerking laten  
   komen?

Delen van foto’s initiatieven tijdens de subsidieperiode
 • Van de gesubsidieerde initiatieven moeten foto’s (die vrij zijn van rechten) tijdens de subsidieperiode  

 doorgestuurd worden naar platteland@oost-vlaanderen.be, ter inspiratie van de andere initiatiefnemers.

Indiening van bewijsstukken voor 31/10/2020
 • Een ingevuld sjabloon van de gemaakte kosten en (geschatte) hoeveelheid deelnemers aan de initiatieven  

 wordt aangeleverd.

 • Dit moet digitaal doorgestuurd worden naar platteland@oost-vlaanderen.be voor 31/10/2020.

Uitbetaling van de subsidie voor 31/01/2021
 • De Provincie Oost-Vlaanderen voert na de indiening van de bewijsstukken één storting uit per gemeente.

dienst Landbouw & Platteland
W. Wilsonplein 2, 9000 Gent
tel. 09 267 86 61
www.oost-vlaanderen.be


