FAQ INCLUSIEVE ECONOMIE
INHOUDELIJKE VRAGEN
WELKE DEFINITIE VOOR ‘DOELGROEPWERKNEMERS’ WORDT GEHANTEERD?
We zien deze doelgroep zeer breed. Vanuit de provincie willen we kansen geven aan
iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
WAT WORDT BEDOELD MET HET CREËREN VAN EXTRA TEWERKSTELLING ? OP
WELKE TREDE VAN DE PARTICIPATIELADDER?
Het gaat om extra tewerkstelling voor doelgroep werknemers op trede 3, 5 of 6. Dus
arbeidsmatige activiteiten met een welzijns- en zorgbegeleiding (onbezoldigde arbeid),
betaald werk met ondersteuning (bv. individueel of collectief maatwerk) of tewerkstelling
voor de doelgroep in het normaal economisch circuit.

KAN DE SUBSIDIE INGEZET WORDEN VOOR EXTRA OPLEIDINGEN VOOR
DOELGROEPWERKNEMERS?
Antwoord: Ja, dit kan.
Interessante partners (niet-exhaustief) in het kader van opleidingen voor doelgroep
werknemers zijn:
-

Centra voor volwassenonderwijs
Sectoraal vormingsfonds Eduplus
I-Diverso
…

Neem ook zeker een kijkje op https://i-diverso.be/outplacementloopbaancoaching/ voor
een overzicht van sectorale vormingsfondsen
Ken je zelf nog interessante opleidingspartners? Mail gerust door naar
inclusieve_economie@provincieantwerpen.be

TECHNISCHE VRAGEN
WIJ ZIJN GEEN MAATWERKBEDRIJF, KUNNEN WE GEBRUIK MAKEN VAN DE
SUBSIDIES?
Ja, dat kan zeker. We willen alle ondernemingen en organisaties die op een positieve
manier bijdragen aan de tewerkstellingskansen van kwetsbare doelgroepen in onze
provincie hierin ondersteunen.
KAN EEN SAMENWERKINGSVERBAND INDIENEN?
Ja, dat kan zeker. Je kan zowel als organisatie als vanuit een partnerschap een
subsidiedossier indienen. Samenwerking met verschillende partners wordt zelfs
aangeraden.
KAN EEN ORGANISATIE MEERDERE PROJECTEN INDIENEN?
Ja, dat kan wanneer er duidelijk aangetoond kan worden dat het over twee
afzonderlijke projecten binnen één organisatie gaat. Ook wanneer men
samenwerkingsverbanden aangaat i.h.k.v. verschillende projecten.
KAN JE EEN PROJECT INDIE NEN DAT IN HET VERLENGDE LIGT VAN EEN
EERDER GELOPEN PROEF TUIN?
Ja, dat is mogelijk mits de meerwaarde van een extra subsidieperiode voor het project
duidelijk is.
HOE VERHOUDT DEZE OPROEP ZICH TEGENOVER DE ESF OPROEP ‘INCLUSIEF
ONDERNEMEN’?
Vanuit het subsidiereglement inclusieve economie zal er geen cofinanciering aan ESFdossiers gegeven worden. Er zijn wel andere financieringsmogelijkheden i.k.v. ESF indien
de provincie vanaf het begin van het project als partner mee rond de tafel zit.
WELKE KOSTEN KOMEN IN AANMERKING VOOR DE SUBSIDIE?
Volgende uitgaven komen in aanmerking voor subsidiëring:
- Personeelskosten verbonden aan het project
- Werkingskosten verbonden aan het project
Volgende uitgaven komen niet in aanmerking voor subsidiëring:
- investeringskosten – hiervoor kan men terecht bij Trividend provincie Antwerpen
- Uitgaven die reeds door een andere overheid worden gesubsidieerd
WANNEER IS MIJN DOSS IER VOLLEDIG?
1. De begroting moet kloppen. Dit wil zeggen:

- kosten en inkomsten zijn in evenwicht.
- De gevraagde subsidie is maximaal 75% van de totale projectkost
2. Het dossier moet volgende elementen omvatten:

Duidelijke doelstellingen

Afgebakende duurtijd van het project: De aanvrager dient de duurtijd van
het project te motiveren. De maximale looptijd van een subsidiedossier
bedraagt vier jaar.

Een stappenplan met timing


Indien




Continuering op financieel en/of op inhoudelijk vlak: We verwachten geen
sluitend plan, maar wel minstens een voorstel van mogelijke pistes
het project een samenwerking omhelst:
Taakverdeling tussen partners
Afspraken over interne opvolging van het project
Engagementen van de partners

Heb je nog andere vragen? Neem contact op via
inclusieve_economie@provincieantwerpen.be of T 03 240 58 38 en 03 240 61 56

