Projectsubsidiereglement Stad Halle
Artikel 1. – De stad Halle wil door het subsidiëren van projecten impulsen geven aan het
gemeenschapsleven, de beleving in de stad verhogen en de verbondenheid tussen haar
inwoners vergroten.
Artikel 2. – Een projectsubsidie kan worden toegekend voor de organisatie van een project of
een projectmatige werking. Hieronder verstaan we: een activiteit, of geheel van activiteiten of
werking, die zowel naar doelstelling als in de tijd afgebakend is.
Artikel 3. – Een projectsubsidie kan toegekend worden aan: (i) verenigingen en/of
organisaties met een werking of maatschappelijke- of exploitatiezetel in Halle, (ii) Halse
adviesraden, (iii) Halse scholen en (iv) Halse inwoners.
Artikel 4. – Een project komt in aanmerking voor een projectsubsidie als het voldoet aan al de
volgende voorwaarden:








Het project heeft een positief effect op het Halse gemeenschapsleven en/of de
uitstraling van de stad;
Het project is publiek toegankelijk;
Het project is begrensd in tijd;
Winst maken is niet het hoofddoel van het project;
Het project is geen promotionele of commerciële activiteit;
Het project doet geen afbreuk aan het Nederlandstalig karakter van de stad;
Het project krijgt geen andere rechtstreekse geldelijke steun van de stad.

Artikel 5. – Het project moet voldoen aan minstens drie van onderstaande vijf voorwaarden:






Het project heeft aandacht voor toegankelijkheid, onder meer door toepassing van
het kom!pasreglement en door zowel fysieke als materiële drempels zoveel mogelijk
weg te werken;
Het project mikt op een ruimer publiek dan enkel de eigen leden of organisatie;
Het project krijgt een ruime bekendmaking;
Het project overstijgt de normale werking van de aanvrager;
Het project kadert in de heropbouw van het gemeenschapsleven of de werking van
de aanvrager na de coronacrisis.

Artikel 6. – De subsidie bedraagt maximaal 5 000 euro.
Het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van (i) de inhoudelijke criteria van dit reglement,
(ii) grootte van het project, (iii) de geraamde kosten en opbrengsten van het project, (iv)
eventuele financiële steun van andere overheden en (v) de mate waarin de subsidie een
hefboomeffect kan hebben.
De subsidie kan nooit het totaal van de effectief gemaakte kosten overschrijden.
Artikel 7. – Ten laatste 4 weken voor de start van het project richt de initiatiefnemer een
aanvraag aan het college van burgemeester en schepenen. Dit gebeurt via het
aanvraagformulier op de website van de stad.
Deze aanvraag bevat minstens:


een duidelijke en gemotiveerde uiteenzetting over het project: datum, plaats,
doelstelling, programma, doelgroep, promotieplan. De uiteenzetting moet aantonen
hoe het project voldoet aan de voorwaarden van dit reglement zoals opgesomd in
artikel 4 & 5;





een duidelijke begroting: de raming van inkomsten en uitgaven met korte toelichting
en de vermelding van andere aangevraagde of toegekende subsidies voor het
project;
identificatiegegevens van de aanvrager/aanvragende vereniging of organisatie of
adviesraad of school: naam, adres, gsm/telefoonnummer, e-mailadres;
het rekeningnummer waarop de toelage mag gestort worden.

Indien het project niet kan plaatshebben of het opzet grondig gewijzigd wordt, brengt de
organisator de stad hier onmiddellijk van op de hoogte. Indien nodig wordt het project
opnieuw ter beoordeling voorgelegd aan de projectcommissie.
Er kan retroactief een projectsubsidie worden toegekend aan projecten in het kader van de
coronacrisis die tussen 13 maart 2020 en 8 juni 2020 uitgevoerd werden, maar waarvoor niet
tijdig een aanvraag werd gedaan. Die aanvraag tot uitzonderlijke retroactieve subsidiëring is
mogelijk tot en met 30 augustus 2020.
Artikel 8. – De projectsubsidie wordt toegekend door het college van burgemeester en
schepenen na advies van de projectcommissie.
De projectcommissie is samengesteld uit minstens 4 ambtenaren van 4 verschillende
vrijetijdsdiensten. Zij beoordelen de toepassing van dit reglement op het ingediende project.
De projectcommissie kan extra informatie inwinnen of vragen dat de aanvrager het project
komt toelichten. De projectcommissie kan advies inwinnen bij de Halse adviesraden. De
dienst die het project behandelt heeft geen stemrecht in de projectcommissie.
Artikel 9. – De uitbetaling van de subsidie gebeurt als volgt:



Een voorschot van 70% van de subsidie wordt uitbetaald na de goedkeuring door het
college van burgemeester en schepenen;
Het saldo van 30% wordt uitbetaald na de indiening van het financieel verslag, zoals
bepaald in artikel 13.

De subsidie wordt uitbetaald via overschrijving op de bankrekening van de aanvrager.
De subsidie wordt uitbetaald zolang dit binnen de voorziene kredieten in het goedgekeurde
budget past.
Artikel 10. – Organisatoren die via dit reglement een toelage voor een project krijgen, kunnen
voor dat project, en indien de beschikbaarheid dit toelaat, ook stadszalen huren en materiaal
van de stad ontlenen aan het gunsttarief voor erkende Halse verenigingen.
Artikel 11. – In alle promotie met betrekking tot het project moet de steun van de stad Halle
duidelijk leesbaar worden vermeld door het gebruik van het logo van de stad Halle en de
vermelding “met de steun van stad Halle”.
Artikel 12. – Een afgevaardigde van de stad moet het project ten allen tijde kunnen bezoeken
ter controle van de bepalingen uit dit reglement.
Artikel 13. – Ten laatste 3 maanden na de afsluiting van het project bezorgt de organisator
een financieel verslag met verantwoordingsstukken ten bedrage van het subsidiebedrag. Als
uit dit verslag blijkt dat de subsidie niet correct gebruikt is, kan het college van burgemeester
en schepenen beslissen om het saldo niet uit te betalen, de subsidie niet of gedeeltelijk uit te
betalen of om de subsidie geheel of gedeeltelijk terug te vorderen.
Artikel 14. – Als de aanvrager financiële controle weigert of onmogelijk maakt, is hij gehouden
tot terugbetaling van de subsidie.

In geval van fraude of valse verklaringen vanwege de aanvrager, kan het college van
burgemeester en schepenen beslissen om de toekenning van de subsidie te schorsen, de
subsidie terug te vorderen en/of in de toekomst de aanvrager uit te sluiten van dit reglement.
Artikel 15. – De gemeenteraad is bevoegd om dit reglement op te stellen en eventuele
wijzigingen daaraan aan te maken. De Gemeenteraad delegeert de bevoegdheid om de
projectsubsidies toe te kennen en uit te betalen aan het College van Burgemeester en
Schepenen.
Artikel 16. – Dit reglement treedt in werking op 1 augustus 2020 en eindigt op 31 december
2021. Dit reglement vervangt het projectsubsidiereglement zoals goedgekeurd op de
gemeenteraad van 28 april 2015.

