Impulsoproep: Versterken van het specifieke karakter van de Vlaamse Rand
Subsidiereglement

Artikel 1: Doel
De Vlaamse Rand wordt, onder meer door de nabijheid van de hoofdstad,
geconfronteerd met een specifieke problematiek van ontnederlandsing, internationalisering
en verstedelijkingsdruk. De regio heeft daarom een eigen beleid dat zich focust op het Vlaamse
en groene karakter waarbij een gezond maatschappelijk weefsel, integratie en sociale en
culturele participatie voorop worden gesteld.
Om het Vlaamse Randbeleid een nieuwe dynamiek te geven wil de minister voor de Vlaamse
Rand impulssubsidies uitreiken aan beleidsondersteunende projecten binnen de 19
randgemeenten. Broedt u op een hefboomproject, hebt u een afgebakend idee waarmee u een
duidelijk verschil kan maken ter versterking van het Vlaamse en groene karakter van de Rand?
Maakt u deel uit van een gemeentebestuur, een vereniging, een organisatie of bent u een
particulier uit 1 van de 19 randgemeenten? Dan kan u via dit formulier een aanvraag voor een
impulssubsidie indienen.
Artikel 2: Evaluatie
De indieners bezorgen hun projectvoorstel of hun conceptvoorstel aan
Agentschap Binnenlands Bestuur
Coördinatie Vlaamse Rand
Boudewijnlaan 30, bus 70
1000 Brussel
rand@vlaanderen.be
Voor de beoordeling worden er objectieve beoordelingscriteria gehanteerd die vergelijkbaarheid
van de concepten mogelijk maken. Volgende criteria zijn een basisvereiste in de beoordeling:





Uw vereniging heeft haar zetel in de Vlaamse Rand en organiseert in de Rand een
project. Tot de Vlaamse Rand behoren de gemeenten Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos,
Grimbergen, Hoeilaart, Kraainem, Linkebeek, Machelen, Meise, Merchtem, Overijse, SintGenesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Tervuren, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem en
Zaventem.
Uw project ondersteunt het specifieke karakter van de Vlaamse Rand en is, indien
mogelijk, een hefboomproject;
Het Nederlands wordt gepromoot via aantoonbare acties, is de voertaal van het
project en in de begeleidende publicaties. Organiseert u een meertalige activiteit, dan
staat het Nederlands voorop;





Uw project zet in op versterkend samenleven en staat open voor iedereen;
In uw promotie- en informatiemateriaal gebruikt u het logo van de Vlaamse overheid;
Uw aanvraagformulier bevat alle elementen zoals gevraagd in artikel 3 van dit reglement.

Bijkomende criteria zijn geen vereiste, maar krijgen wel een meerwaarde bij de beoordeling:




Originaliteit en innovatieve aard van het concept;
De overdraagbaarheid van het concept naar andere gemeenten, verenigingen,
particulieren, enz. (duurzaam karakter).
De mate waarin het concept nieuwe inwoners betrekt .

Artikel 3: Inschrijvingsformulier
De inschrijvingsperiode loopt tot en met 3 maart 2017. De postdatum of de datum van
verzending per e-mail geldt als bewijs voor tijdige indiening.
Uw dossier bevat een beknopte beschrijving waarin het specifieke karakter van de Vlaamse
Rand wordt verduidelijkt. Het inschrijvingsformulier met de beknopte omschrijving omvat
minstens volgende componenten:
Gegevens van de organisatie
naam
juridisch statuut
correspondentieadres
naam contactpersoon
telefoonnummer

faxnummer /

e-mailadres
website
IBAN
BIC
ondernemingsnummer

Omschrijving van het project
1. Geef een korte beschrijving van uw project. Verduidelijk hierbij op welke manier uw project
het specifieke karakter van de Vlaamse Rand zal ondersteunen en wat het beoogde effect is.
2. Omschrijf de doelgroep van dit project.
3. Hoe meet / evalueert u of de doelgroep werd bereikt?

4. Situering (vink aan en verduidelijk)
Op niveau gemeente, namelijk:
Intergemeentelijk, namelijk:
op niveau wijk / buurt, namelijk:
Gebonden aan een organisatie, namelijk:
5. Met wie wordt samengewerkt voor welke aangelegenheden om dit concept te realiseren?
6. Wat is de looptijd van uw project?
7. Voeg bij dit formulier een begroting met een raming van alle inkomsten en uitgaven, alsook
van de subsidies die u bij andere instanties voor dit project hebt aangevraagd.

Artikel 4: toekenning
Een jury beslist welke projecten in aanmerking komen voor het ontvangen van impulssubsidies.
Het toe te kennen bedrag wordt eveneens, per project, bepaald door de jury, binnen de daartoe
ter beschikking gestelde kredieten.
De jury bepaalt, naargelang het project:
-

hoeveel de betoelaging bedraagt.
welke kosten in aanmerking komen voor subsidie
welke de uitbetalingsmodaliteiten zijn (aantal schijven / saldo)

Artikel 5: Verloop jurering
De jury bestaat deels uit vertegenwoordigers van het coördinatieteam Vlaamse Rand en deels
uit deskundigen.

Artikel 6: Overzicht timing en procedure
Midden maart 2017



Lancering oproep



Inschrijvingsformulieren online



Begin inschrijvingsperiode

3 maart 2017

Einde inschrijvingsperiode

midden maart 2017

Jureringsmomenten

eind maart 2017

Aanvraag advies Inspectie van Financiën

midden april 2017

Ondertekening MB’s

eind april 2017

Vastleggingen

uitbetaling subsidies

Artikel 7: Ontvankelijkheidsvoorwaarde
De project- en conceptvoorstellen worden ingediend in het Nederlands.

