AFDELING 5: SUBSIDIES VOOR PROJECTEN
Artikel 22: Voorwaarden
Voor die betoelaging komen projecten in aanmerking die voldoen aan volgende voorwaarden:
o Het project wordt ingericht op het grondgebied van de gemeente Zwalm;
o Het project wordt georganiseerd door en voor jongeren;
o Het project heeft een openbaar karakter;
o Het project is niet eigen aan de gewone werking van de initiatiefnemers;
o Het project is slechts vernieuwend indien het concept van dit project voor de eerste maal
aangewend wordt of indien het om een éénmalig project gaat.
Kunnen een aanvraag indienen:
o Erkende Zwalmse jeugdwerkinitiatieven.
o Een samenwerkingsverband tussen erkende Zwalmse jeugdwerkinitiatieven.
o Een groep jongeren die zich in een occasioneel verband rond dit project scharen. De initiatiefnemers zijn voor 2/3 jonger dan 25 jaar en zijn voor 2/3 inwoner van de gemeente Zwalm.
o De gemeentelijke jeugdadviesraad Zwalm.
Artikel 23: Administratieve voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor betoelaging dient de aanvrager aan volgende administratieve
voorwaarden te voldoen:
o Ten minste 8 weken voor de aanvang van het project dienen de initiatiefnemers een schriftelijke aanvraag in op de gemeentelijke jeugddienst door middel van het aanvraagformulier. Deze aanvraag moet gestaafd zijn met volgende gegevens:
o plaats
o datum of periode
o een gedetailleerd programma
o een grondige motivering (toelichten waarom het project in aanmerking komt)
o promotiemateriaal (van zodra dit ter beschikking is)
o rekeningnummer en rekeninghouder
o een gedetailleerd overzicht van de voorziene kosten
o
o

o
o
o
o

Een meerderjarig persoon dient aangeduid te worden als verantwoordelijke inrichter.
Het project wordt op de gemeentelijke jeugdadviesraad toegelicht door de verantwoordelijke.
De gemeentelijke jeugdadviesraad vormt hierover een advies dat overgemaakt wordt aan het
College van Burgemeester en Schepenen.
De initiatiefnemers ontvangen schriftelijk bevestiging over de goedkeuring of afkeuring van
hun aanvraag.
De projecten worden chronologisch behandeld volgens de datum van ontvangst van de aanvraag.
Elke vereniging of organisatie kan slechts één project per jaar indienen. Per project kan
slechts één aanvraag ingediend worden.
Projecten die andere gemeentelijke subsidies ontvangen, kunnen niet betoelaagd worden onder deze afdeling van het reglement.

Artikel 24: Afrekening
Binnen 1 maand na afloop van de activiteit dient een volledige afrekening, gestaafd met de nodige
bewijsstukken (contracten, facturen, betalingsbewijzen, enz...) aan de gemeentelijke Jeugddienst
toegestuurd te worden. Kosten (bvb. drankfactuur) die inkomsten voor de organisatie genereren,
komen niet in aanmerking.
Artikel 25: Toelage
De toelage bedraagt 75 % van de uitgaven die binnen deze afdeling voor subsidiëring in aanmerking
kunnen komen met een maximum van 500 EUR per project. Indien de voorziene gelden reeds volledig
uitgeput zijn, kunnen geen verdere aanvragen meer behandeld worden voor dat kalenderjaar.
Artikel 26: Uitbetaling

Uitbetaling van de projectsubsidies gebeurt na voorlegging van de bewijsstukken volgens artikel 24.

