Werk voor iedereen
SUBSIDIEWIJZER
SOCIALE ECONOMIE

WERK VOOR
IEDEREEN

Daarom is het een zeer bewuste keuze
van de Provincie Antwerpen om te
investeren in een inclusieve economie,
die bruggen slaat tussen de sociale en
reguliere bedrijvigheid. Niet voor niets
ligt de focus op het versterken van de
competenties van werknemers: door
extra opleiding en ervaring verhogen hun
kansen op doorstroom naar het reguliere
bedrijfsleven.

De provincie wil niet alleen extra troeven
geven aan de werknemers, maar ook aan
de tientallen ondernemingen en organisaties die in deze sector actief zijn. We geven door inzet van mensen en middelen
impulsen aan innovatieve initiatieven, die
zo de kans krijgen om uit te groeien tot
nieuw regulier beleid.
Deze brochure biedt een handig overzicht van de subsidiekanalen waarover de
Provincie Antwerpen beschikt om samen
met u deze doelstellingen te bereiken.
Beleid dat aan de vergadertafel wordt bedacht blijft immers een dode letter als het
niet door enthousiaste partners op het
terrein in praktijk wordt omgezet. Waar we
dat kunnen, helpen we u daar graag bij. Ik
kijk nu al uit naar een fijne samenwerking.
Peter Bellens
Gedeputeerde voor Sociale Economie

ALGEMENE INFO
De sociale economie leeft! Tal van mooie
initiatieven vinden plaats in de sector van
de sociale economie en worden uitgevoerd
door sociale economie organisaties en
lokale besturen. De provincie Antwerpen wil
niet alleen inhoudelijk maar ook financieel
goede sociale economie initiatieven
ondersteunen.
Daarom
werkten
we
verschillende instrumenten uit waaronder
een impulssubsidie voor pilootprojecten,
een sociale economie portefeuille en
een participatiefonds voor investeringen.
Zo willen we de sociale economie in de
provincie Antwerpen dat extra duwtje in de
rug geven.
Per subsidiekanaal vind je wie in aanmerking
komt voor de subsidies en de investeringssteun, waarvoor ze bedoeld zijn, hoe je een
dossier kan indienen en hoe je dossier zal
beoordeeld worden.

De volgende subsidiekanalen worden in de
brochure toegelicht:
- Impulssubsidie voor innovatieve
projecten in de sociale economie
- Sociale economie portefeuille voor
advies en opleiding
- Participatiefonds Trividend Provincie
Antwerpen
- Impulssubsidie voor arbeidszorg in de
sociale economie
Onze adviseurs staan je met raad en daad bij
om ervoor te zorgen dat ook jij erin slaagt
een goed dossier in te dienen. Hun contactgegevens vind je achteraan deze brochure.

ALGEMENE INFO

VOORWOORD

Sociale economie betekent veel meer
dan enkel kansengroepen aan het werk
zetten. Het is een manier om onze economie mens-, milieu- en maatschappijvriendelijk uit te bouwen. Daar worden
we allemaal beter van, op verschillende
manieren. Werk is een wezenlijk onderdeel van ons mens-zijn. Het geeft ons een
identiteit, het gevoel dat we erbij horen en
zelf ook bijdragen aan de samenleving.
Dat welgevoelen voorkomt depressies,
burn-outs, verslavingsverschijnselen, enzovoort. Bij “werk voor iedereen” is dus
zelfs de sociale zekerheid gebaat.

ALGEMENE INFO

De provincie Antwerpen geeft graag een duwtje
in de rug aan vernieuwende projecten in de
sociale economie. Het provinciale reglement
‘Impulssubsidies – innovatieve projecten in
de sociale economie’ is hierbij een belangrijk
middel.
Kom ik in aanmerking?
Je organisatie komt in aanmerking als ze behoort tot één van de volgende categorieën:
een sociale economie organisatie of –bedrijf,
een cluster van lokale besturen of een bovenlokaal samenwerkingsverband. We verstaan onder een ‘cluster van lokale besturen’ een groep
van minstens drie gemeenten of OCMW’s die
samenwerken aan één project.
Komt mijn project in aanmerking?
Je project komt in aanmerking als het inzet op
sociale economie.

Deze impulssubsidie dient voor innovatieve
pilootprojecten, niet voor de (uitbreiding van)
reguliere werking van een organisatie. Het project moet een duidelijke doelstelling hebben
en beperkt zijn in tijd.
Technische info
De provinciale subsidie bedraagt maximaal 75%
van de totale projectkosten.
Je kan voor je project gedurende maximaal 36
maanden een subsidie krijgen. Voor projecten
langer dan twaalf maanden, gebeurt de
betaling in jaarlijkse schijven. De provinciale
toelage zal in dat geval ieder jaar verminderen.
De uitbetaling van de subsidie gebeurt in één
schijf als 100% terugvorderbaar voorschot en
wordt onmiddellijk betaald na goedkeuring
door deputatie of provincieraad.

IMPULSSUBSIDIE VOOR INNOVATIEVE PROJECTEN
IN DE SOCIALE ECONOMIE

IMPULSSUBSIDIE VOOR INNOVATIEVE
PROJECTEN IN DE SOCIALE ECONOMIE

-

Het project heeft impact op de sociale
economie in de provincie Antwerpen.

-

Een initiatiefnemer kan slechts één keer
per jaar voor deze subsidie in aanmerking
komen. Samenwerkingsverbanden worden
hier niet bij gerekend.

Bij de beoordeling van het project wordt ook
rekening gehouden met inhoudelijke criteria:
- Inhoudelijke aansluiting van het project bij
het provinciaal beleid met bijzondere focus
op de samenwerking tussen reguliere en
sociale economie.
-

Duurzaamheid van het project.

-

Het project mag niet behoren tot de
reguliere activiteit van de organisatie.

-

Het project moet een provinciaal of
bovenlokaal bereik of belang hebben.

Bij het beoordelen van de aanvragen geeft
de provincie de voorkeur aan investeringen in
mensen en niet aan zuiver materiële investeringen. Personeelskosten van lokale besturen
worden niet gesubsidieerd.

Hoe dien ik een project in?
Elk jaar lanceren we drie oproepen: in januari,
in mei en in oktober.
De indiening verloopt in 3 stappen:
Stap 1: indiening van een projectidee.
Je dient het project(idee) in via
www.provincieantwerpen.be
sociale
economie. Het team sociale economie
screent het projectidee op basis van een
aantal uitsluitingscriteria.
Stap 2: voorstelling van het project tijdens
een pitchmoment.
Tijdens dit pitchmoment toetst de
projectcommissie het projectidee aan de
criteria.
Stap 3: definitieve indiening van het
volledig ingevulde aanvraagdossier (met
detailbeschrijving én begroting van het
project).

SOCIALE ECONOMIE PORTEFEUILLE
De provincie Antwerpen wil de wendbaarheid
van bedrijven en organisaties die actief zijn in de
sociale economie verhogen. Daarom moedigt de
provincie deze organisaties aan om hun (midden-)
kader op te leiden en/of professioneel advies in te
winnen om hun werking te verbeteren.
Elke aanvraag voor opleiding of advies die de
provincie goedkeurt, wordt voor 50% gefinancierd. Het maximumbedrag wordt bepaald door
de grootte van de organisatie.

ONDERNEMING

%

MAXIMUM
BEDRAG PER JAAR

1 – 249 VTE

50

€ 6.000

Vanaf 250 VTE

50

€ 4.000

Voorwaarden
- De maatschappelijke zetel of de exploitatiezetel
van de subsidietrekker is gevestigd in de 		
provincie Antwerpen.
- De subsidietrekker heeft een bovenlokale
werking in de provincie Antwerpen.
- De subsidietrekker moet kwalitatieve 		
arbeid voor kansengroepen op de arbeidsmarkt
ondersteunen of creëren.

SOCIALE ECONOMIE PORTEFEUILLE

IMPULSSUBSIDIE VOOR INNOVATIEVE PROJECTEN
IN DE SOCIALE ECONOMIE

Voorwaarden
De belangrijkste voorwaarden om in
aanmerking te komen voor deze subsidie zijn:
- Het project wordt uitgevoerd op het
grondgebied van de provincie Antwerpen.

SOCIALE ECONOMIE PORTEFEUILLE

Opleiding
Kom ik in aanmerking?
Je organisatie komt in aanmerking als ze erkend
is als sociale werkplaats, beschutte werkplaats,
initiatief lokale diensteneconomie, sociaal inschakelingsinitiatief of maatwerkbedrijf. De organisatie
is een vereniging zonder winstoogmerk, een vereniging met sociaal oogmerk of een coöperatieve
vennootschap.
Voor elke opleiding van het (midden-)kader kan je
een subsidie aanvragen.

Advies
Voor de adviesopdrachten is het aanbod van de
provincie Antwerpen complementair op dat van
de Vlaamse overheid. We bekijken samen wat voor
jou de meest geschikte ondersteuning is.
Kom ik in aanmerking?
De provincie Antwerpen ondersteunt koepelorganisaties en cvba’s binnen de sociale economie.
Vlaanderen verleent adviespremies als je
door de Vlaamse overheid erkend bent als
beschutte werkplaats, sociale werkplaats, lokale
diensteneconomie-initiatief of invoegbedrijf.
Voor verdere info:
www.werk.be/managementadvies
STEUNPERCENTAGE

MAXIMUMBEDRAG
PER ADVIES

50% van de totale subsidiabele
kostprijs van het
managementsadvies

€ 10.000

PARTICIPATIEFONDS
TRIVIDEND PROVINCIE
ANTWERPEN
Sociale economie projecten hebben soms niet alleen
nood aan een impulssubsidie, maar ook aan investeringskapitaal. Relatief kleine investeringen van €10.000
tot €50.000 kunnen het verschil maken voor het opstarten van een nieuwe marktniche of de sleutel tot
succes zijn voor doorstroom- of doorstartprojecten in
de sociale economie. Via leningen krijgen organisaties
de kans om hun werking verder uit te bouwen.
De provincie Antwerpen en Trividend cvba hebben samen Trividend Provincie Antwerpen cvba opgericht.

PARTICIPATIEFONDS TRIVIDEND PROVINCIE ANTWERPEN

Hoe dien ik een project in?
Je kan het hele jaar door een aanvraag indienen
via www.provincieantwerpen.be sociale economie.
Je dient de subsidieaanvraag uiterlijk 30 dagen
vóór aanvang van de opleiding en/of adviesopdracht in.

-

nieuwe ecologisch duurzame activiteiten
genereren,

-

een samenwerking met de reguliere economie
bevorderen of tot stand brengen,

-

een positieve maatschappelijke impact creëren.

Technische info
- Je kan tot € 50.000 renteloos lenen.
-

Je betaalt enkel de dossierkosten.

-

Bij het toekennen van je lening word je vennoot
bij Trividend Provincie Antwerpen. Je koopt
hiervoor één aandeel van € 50. Na afloop van je
lening kan je dit aandeel terug verkopen aan € 50.

Hoe dien ik een project in?
Heb je al een concreet idee of een uitgewerkt businessplan? We bekijken het graag samen met jou tijdens een intakegesprek. Misschien kunnen we het
samen nog beter maken.
Neem contact op met Trividend Provincie
Antwerpen via
trividend@provincieantwerpen.be

IMPULSSUBSIDIE VOOR
INNOVATIEVE PROJECTEN ARBEIDSZORG
IN DE SOCIALE ECONOMIE
De provincie Antwerpen geeft financiële steun aan organisaties die innovatieve projecten rond arbeidszorg in
de sociale economie willen opstarten. We willen de afstand van arbeidszorgmedewerkers tot de arbeidsmarkt
verkleinen.
Kom ik in aanmerking?
Je organisatie komt in aanmerking als ze arbeidszorg
organiseert volgens de criteria voor arbeidszorg van de
ronde tafel arbeidszorg (RTAZ). De organisatie is een
vereniging zonder winstoogmerk, een vereniging met
sociaal oogmerk, een coöperatieve vennootschap of
een lokale overheid.

Komt mijn project in aanmerking?
Je project moet passen in de provinciale visie rond arbeidszorg. Het moet bijdragen aan doorstroom naar betaalde
arbeid of obstakels daar naartoe wegwerken. Dankzij het ingediende project kunnen de arbeidszorgmedewerkers hun
competenties vergroten. Om je kansen op goedkeuring te
verhogen, toets je best vooraf jouw projectidee af bij de provinciale medewerker arbeidszorg.

IMPULSSUBSIDIE VOOR INNOVATIEVE PROJECTEN ARBEIDSZORG

PARTICIPATIEFONDS TRIVIDEND PROVINCIE ANTWERPEN

Komt mijn project in aanmerking?
De toegekende investeringssteun moet één van de
volgende doelstellingen beogen:
- meer doorstroom van kansengroepen op de
arbeidsmarkt bewerkstelligen,

Voorwaarden
- De maatschappelijke zetel of de exploitatiezetel 		
van de subsidietrekker is gevestigd in de 			
provincie Antwerpen.
- De subsidietrekker heeft een bovenlokale 		
werking in de provincie Antwerpen.
- De subsidietrekker moet arbeidszorg organiseren
volgens de criteria van de ronde tafel 			
arbeidszorg (RTAZ).
Hoe dien ik een project in?
Je kan het hele jaar door een aanvraag indienen via
www.provincieantwerpen.be
arbeidszorg

OP ZOEK NAAR INSPIRATIE

IMPULSSUBSIDIE VOOR INNOVATIEVE PROJECTEN ARBEIDSZORG

OP ZOEK NAAR
INSPIRATIE

Neem zeker een kijkje op de
projectendatabank, hier vind je een
overzicht van de meest recente
goedgekeurde en lopende projecten:
http://europa.provincieantwerpen.be

WIJ HELPEN JE GRAAG
VERDER!

Algemene vraag?
Heb je algemene of concrete vragen in verband met de
subsidies voor sociale economie in de provincie Antwerpen?
Sta je klaar met je projectidee of wil je eerst nog wat advies
vragen?
Mail dan naar sociale_economie@provincieantwerpen.be.
Ook onze adviseurs staan klaar om je met raad en daad bij
te staan:

Mikerf door vzw Aralea.
Meer info:
aralea.be/kinderboerderij-mikerf/
onze%20cafetaria

OP ZOEK NAAR
INSPIRATIE

Felix Van Roost
Adviseur sociale economie
T 03 240 58 46
felix.vanroost@provincieantwerpen.be
Jo Bellens
Adviseur arbeidszorg
T 03 240 61 56
jo.bellens@provincieantwerpen.be

De Ruien door vzw Werkmmaat.
Meer info: ruien.be/nl/ of op
www.werkmmaat.be

De Buurtkar
Meer info: www.buurtkar.be

Ecokoeriers door vzw Connact.
Meer info: www.ecokoeriers.be

Je kunt de subsidies enkel digitaal aanvragen.
Het aanvraagformulier en meer info vind je via
www.provincieantwerpen.be
sociale economie

WIJ HELPEN JE GRAAG VERDER!

OP ZOEK NAAR INSPIRATIE?

OP ZOEK NAAR INSPIRATIE

Automatische textiellijn door
vzw Kringwinkel Zuiderkempen.
Meer info:
www.dekringwinkelzuiderkempen.be

An Verboven
Adviseur sociale economie
T 03 240 58 38
an.verboven@provincieantwerpen.be
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