
Pagina 1 : 1. Algemene informatie
Wie komt er in aanmerking?
Elke organisatie in een vennootschaps- of verenigingsvorm uit het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alsook publiekrechtelijke
overheden die meerdere doelgroepmedewerkers tewerkstellen en hun hoofd- of deelwerking uitoefenen op het grondgebied van de provincie
Antwerpen.  Private personen komen niet in aanmerking voor subsidies. 
Meer informatie en de contactpersonen vind je op de provinciale website.
 

Rekeningnummer :

Statuten:
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In geval van een samenwerkingovereenkomst tussen meerdere organisaties
(+) Toevoegen

Pagina 2 : 2. Projectgegevens
Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet voldaan worden aan volgende formele criteria:

Het project dient plaats te vinden in de provincie Antwerpen of in samenwerking met de provincie Antwerpen.
Er dient een tekort in de projectbegroting geraamd te zijn.
De subsidietrekker dient, vanaf de toekenning van de subsidie, het provinciebestuur te vermelden als ondersteunende overheid op duidelijke
wijze en in redelijke verhouding met andere ondersteunende overheden/sponsors.
De subsidietrekker dient door de provincie Antwerpen aangeduide personen toe te laten om ter plaatse na te gaan of het project plaatsvindt
zoals voorgesteld bij de aanvraag en hun toegang te verlenen tot alle documenten en informatie die zij daartoe noodzakelijk achten.
Aandacht voor gelijke kansen en duurzaamheid.

Naam van het project :

De huidige aanvraag
betreft projectjaar : 2

Beoogde resultaten
voor dit projectjaar :

Plan van aanpak :

Communicatieplan
m.b.t. dit projectjaar :

Pagina 3 : 3. Begroting
Geef in bijlage een raming van de uitgaven en inkomsten voor de gevraagde projectperiode(n).
De subsidie bedraagt maximaal 300.000 EUR en het project loopt over maximaal vier jaar. Voor initiatieven van meerdere jaren wordt een
goedkeuring gegeven voor de volledige duur en wordt het budget voor het tweede, derde of vierde jaar pas uitgekeerd na een positieve evaluatie
van het voorbije jaar.
De subsidie bedraagt maximaal 75% van het door de provincie aanvaarde tekort in de projectbegroting.
100% van het toegekende bedrag wordt als terugvorderbaar voorschot uitbetaald bij de toekenning van de subsidie.
Volgende uitgaven komen niet in aanmerking voor subsidiëring:

Investeringskosten
Uitgaven die reeds door een andere overheid worden gesubsidieerd

Volgende uitgaven komen wel in aanmerking voor subsidiëring:
Personeelskosten verbonden aan het project
Werkingskosten verbonden aan het project

Gevraagde subsidie
voor de huidige
projectperiode : € 

Projectbegroting voor
de huidige

projectperiode : No file selectedChoose File

Pagina 4 : 4. Bijlagen
Eventuele bijlagen m.b.t. het project

(+) Toevoegen

Pagina 5 : 5. Gelijke Kansen en Duurzaamheidsclausule
§1. De provincie Antwerpen bestrijdt discriminatie en bevordert gelijke kansen en rechten voor alle burgers.  Bovendien hecht de
provincie groot belang aan duurzaamheid. Daarom kan je bij ons pas een subsidie  aanvragen na aanvaarding van onderstaande
clausule.
§2. De aanvrager verbindt zich er toe om geen enkele vorm van discriminatie te dulden en om  aandacht te hebben voor ‘gelijke kansen
voor iedereen’ in alle beleidsaspecten (organisatieontw ikkeling, personeel, communicatie, aanbod en klanten).  De aanvrager engageert
zich om bij aankopen en de organisatie van evenementen aandacht te hebben voor de duurzaamheidscriteria met betrekking tot milieu,
eerlijke handel, toegankelijkheid en sociale economie. De criteria en inspiratie hiervoor staan in de gidsen ‘duurzame aankopen’ en
‘duurzame evenementen’ op www.provincieantwerpen.be 
§3.  Als de aanvrager tegen deze clausule handelt  kan de provincie de subsidie weigeren of terugvorderen. De provincie kan
ook melding maken bij Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum. 

http://www.provincieantwerpen.be


Akkoord :  Ja, ik aanvaard de clausule.
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