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REGLEMENT
Oproep voor culturele initiatieven in het kader van 50 jaar migratie naar België

1. Situering
In 2014 is het 50 jaar geleden dat België akkoorden sloot met Turkije en Marokko om migratie naar België
mogelijk te maken. Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege wil culturele initiatieven die georganiseerd
worden naar aanleiding van 50 jaar migratiegeschiedenis met een impulssubsidie ondersteunen. Culturele
activiteiten die worden opgezet met het oog op verhoogde zichtbaarheid van migratiegeschiedenis en positieve
beeldvorming over migratie kunnen in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal 5000 euro.

2. Wie kan een subsidie aanvragen?
Enkel verenigingen zonder winstoogmerk (vzw) kunnen een aanvraag indienen. De vereniging heeft haar
maatschappelijke zetel in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en wordt
wegens haar activiteiten beschouwd als uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap.

3. Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een subsidie voldoen de initiatieven aan volgende voorwaarden:

-

-

-

Het gaat om punctuele, eenmalige en tijdelijke initiatieven die opgezet worden naar aanleiding van 50 jaar
migratie. Wederkerende activiteiten en activiteiten binnen een vaste, reguliere werking komen niet in
aanmerking.
De initiatieven zijn cultureel van aard (bv. tentoonstellingen, voordrachten, concerten, voorstellingen, …).
Met de activiteit spreekt de organisator een breed publiek en verschillende gemeenschappen aan. Het
project richt zich dus niet enkel op de eigen leden of gebruikers. In functie hiervan is er de nodige aandacht
voor promotie of samenwerkingen.
De activiteit vindt plaats in het jaar 2014 in Vlaanderen of het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.
De aanvraag is opgesteld in het Nederlands.
Aanvragers melden hun initiatief aan bij de UiTdatabank van Cultuurnet (meer info op
www.uitinvlaanderen.be).
Bij de aanvraag wordt een begroting gevoegd met een raming van inkomsten en uitgaven van het initiatief.

4. Procedure
a. Indienen van een aanvraag
Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen ontvangt de aanvragen uiterlijk op 14
november 2013. De aanvrager gebruikt het aanvraagformulier dat de administratie ter beschikking stelt op de
website www.sociaalcultureel.be/volwassenen/participatiebeleid_indekijker.aspx.
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Aanvragen worden gericht aan:
Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen
Afdeling VOLC
t.a.v. Peter Heyns
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
peter.heyns@cjsm.vlaanderen.be

b. Beoordeling van een aanvraag
Een commissie zal de aanvragen beoordelen en een advies formuleren aan de minister. Deze commissie bestaat
uit ambtenarenvan het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, het agentschap Kunsten
en Erfgoed en het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media.
De commissie beoordeelt volgende aspecten:
1.
2.

De voorwaarden waaraan de aanvrager en de activiteit moeten voldoen (zie punt 3, voorwaarden).
De begroting.

De minister beslist ten laatste op 15 januari 2014 over de toekenning van subsidies.

c. Verantwoording
Ten laatste twee maanden na afloop van het project moeten volgende bewijsstukken worden ingediend via een
formulier dat de administratie ter beschikking stelt:

-

een verslag over het initiatief;
een overzicht van alle inkomsten en uitgaven. Facturen of andere bewijsstukken dienen niet bijgevoegd te
worden maar kunnen door de administratie opgevraagd worden ter controle.

Beide documenten dienen “voor waar en echt verklaard” en ondertekend te worden door twee leden van de raad
van bestuur.

d. Uitbetaling subsidie
-

-

Voor het geheel van deze initiatieven wordt 100.000 euro voorzien.
De subsidie bedraagt maximaal 5000 euro per initiatief. Er wordt een voorschot uitbetaald van 80%, het
saldo van 20% wordt uitbetaald na het goedkeuring van het verslag en het overzicht van de inkomsten en
uitgaven.
Enkel kosten die worden gemaakt na goedkeuring van de subsidie komen in aanmerking.
De subsidie kan niet aangewend worden voor aankopen van investeringsgoederen.
Wanneer de inkomsten - met inbegrip van de verleende subsidie - hoger zijn dan de uitgaven, wordt het
verschil teruggevorderd.
De algemene bepalingen over de toekenning en controle op de aanwending van subsidies zijn van
toepassing op de verstrekte tussenkomsten (cf. Algemene Bepalingenwet en Rekendecreet).
De subsidie wordt aangerekend op begrotingsartikel HC0/1HD-H-2-E/WT: Werking en Toelagen participatiebeleid.

5. Meer info
Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen - Afdeling VOLC
Peter Heyns
Arenbergstraat 9 - 1000 Brussel
E peter.heyns@cjsm.vlaanderen.be
T 02-553 4263
www.sociaalcultureel.be
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