Reglement - Projectoproep 2018 – Armoedebestrijding en sociale inclusie

Sport en cultuur als hefbomen in de strijd tegen armoede
Artikel 1 -

Algemeen

In overeenstemming met artikel 6 §1, 4° van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de
werking en het beheer van de Nationale Loterij en overeenkomstig de bijlage bij het koninklijk
besluit van 30 augustus 2016 houdende goedkeuring van het beheerscontract tussen de
Belgische Staat en de Nationale Loterij, wordt onderhavige projectoproep georganiseerd ten laste
van de begroting van de subsidies van de Nationale Loterij (zie artikel 4).
Deze projectoproep is een initiatief van de Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij,
Mevrouw Sophie Wilmès, en van de Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Mevrouw Zuhal
Demir, in samenwerking met Minister van sociale zaken, Mevrouw Maggie De Block en Minister
van werk, Meneer Kris Peeters.
Artikel 2 -

Rechtsvorm

De projectoproep richt zich tot elke rechtspersoon naar Belgisch publiek- of privaatrecht die handelt
zonder winstoogmerk (OCMW, VZW, (coöperatieve) vennootschap met sociaal oogmerk, stichting
van openbaar nut) en projecten voorstelt die sociale inclusie en armoedebestrijding op het Belgisch
grondgebied als doel hebben.
Met uitzondering van OCMW’s, zijn openbare instellingen en de gemeenten uitgesloten van deze
projectoproep.
De organisatie moet, op het ogenblik van de indiening van haar aanvraag voor deze projectoproep,
ten minste één volledig boekjaar actief zijn.
Artikel 3 -

Doel projectoproep
Sport en cultuur als hefbomen in de strijd tegen armoede

Enkel projecten gericht op armoedebestrijding en sociale inclusie kunnen in aanmerking komen
om een subsidie te verkrijgen.
Deze projectoproep heeft tot doel nieuwe initiatieven te steunen die mensen in armoede willen
aanmoedigen deel te nemen aan sportactiviteiten of culturele initiatieven ter bevordering van de
sociale inclusie.
Nog te vaak wordt vastgesteld dat mensen in armoede de weg naar sport- en jeugdverenigingen
of culturele centra niet vinden. Financiële drempels spelen daarin zeker een grote rol maar ook
zeker sociale en culturele drempels.
Sporten kan mensen en jongeren structuur en richting geven en hen helpen om actief aan de
maatschappij deel te nemen. Door sport en beweging worden jongeren niet alleen fitter en
gezonder maar daarnaast zorgt een actieve leefstijl ook voor meer zelfvertrouwen en ontwikkelen
de jongeren een positief zelfbeeld; hetgeen kinderen in armoede vaak niet hebben.

Cultuurparticipatie zorgt ervoor dat men zich niet uitgesloten voelt in de samenleving, en het is
aangetoond dat dit zorgt deze ontspanning mensen goed doet voelen.
Deze projectoproep wil de in aanmerking genomen organisaties aanmoedigen om innoverende
voorstellen in te dienen waarbij sportdeelname en cultuurparticipatie dienen als hefboom tegen
armoede en ter bevordering van sociale en stedelijke cohesie.
Om ontvankelijk te zijn, moeten projecten expliciet de methodiek beschrijven die de sociale,
culturele en territoriale dimensies zal operationaliseren.
De toelage beoogt het lokale sport- en cultuuraanbod bekender en toegankelijker te maken.
Het belangrijkste thema van deze projectoproep, armoedebestrijding door sport en cultuur, kan
ook volgens de volgende invalshoeken benaderd worden: sociale integratie, familie, sociale
zaken, werkgelegenheid en beleid met betrekking tot mensen met een beperking.
Artikel 4 -

Budget voor de projectoproep

Het budget van de projectoproep bedraagt € 1.600.000,00.
Dit stemt voor de helft overeen met het totale bedrag van de budgetten die voorzien zijn voor de
volgende verdelingsplannen van de subsidies van de Nationale Loterij:
-

Koninklijk besluit van 3 augustus 2016 tot bepaling van het definitieve verdelingsplan van
de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2015 – Rubriek 3.2 – Belgisch
Staatsblad van 1/09/2016

-

Koninklijk besluit van 11 augustus 2017 tot bepaling van het definitief verdelingsplan van
de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2016 – Rubriek 3.2 – Belgisch
Staatsblad van 7/09/2017
Koninklijk besluit van 30 augustus 2017 tot bepaling van het voorlopig verdelingsplan van
de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2017 – Rubriek 3.1 – Belgisch
Staatsblad van 21/09/2017

-

De andere helft van het totale bedrag van die budgetten (€ 1.600.000,00) stemt overeen met het
budget van de projectoproep met als titel “Ondersteuning bij verdeling voedselhulp”, projectoproep
op initiatief van de Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij, Mevrouw Sophie Wilmès,
en van de Minister van Sociale Integratie, Meneer Denis Ducarme.
Artikel 5 -

Kalender voor de projectoproep

De projectoproep vangt aan op 8/06/2018 en eindigt op 6/07/2018–12.00u.

Artikel 6 -

Voorwaarden

De organisatie, geïnteresseerd in de projectoproep, mag slechts één voorstel indienen.
Organisaties die een samenwerking beogen in het kader van een project (cfr. artikel 7) kunnen
geen ander individueel voorstel indienen, zelfs als dat verschilt van het gezamenlijke project.
Het voorgestelde project kan pas opgestart worden na de indiening ervan in het kader van deze
projectoproep en zal in principe verwezenlijkt dienen te worden, uiterlijk, binnen de twee jaar die
volgen op de toekenningsdatum.

Projecten moeten in overeenstemming zijn met de principes die door de federale overheid worden
nageleefd, inclusief de gelijkheid van vrouwen en mannen. Daarom moeten de projecten voldoen
aan de wet gender mainstream van 12 januari 2007.
Komen in aanmerking voor financiering:
•

Investeringskosten beperkt tot 50.000 € voor de aankoop van uitrusting en materiaal
(kosten die worden begroot);

•

De tijdelijke werkings- en/of personeelskosten tot 30% van het toegekende subsidiebedrag,
en voor zover zij duidelijk worden gespecificeerd in de voorlopige begroting die bij de
aanvraag hoort (artikel 7) en op voorwaarde dat die kosten uitsluitend te maken hebben
met de verwezenlijking van het ingediende project;
NB : alleen de netto lonen aan de werknemer worden in aanmerking genomen voor
terugbetaling.

•

Alle andere kosten die werden begroot gelinkt aan het project (drukwerk,
promotiemateriaal, logistiek, …).

Worden uitgesloten van financiering:
•

Alle structurele werkings- en personeelskosten (verzekering, belastingen, brandstof …).

•

Kosten voor haalbaarheidsstudies, catering, de aankoop van voedingsmiddelen alsook de
kosten voor de rekening van andere partners.

De toegekende subsidie zal niet meer bedragen dan 80 % van de totale voorlopige begroting van
het geselecteerde project en bedraagt maximaal € 75.000.
In het kader van de uitvoering van de goedgekeurde en gesubsidieerde projecten zouden eventuele
afwijkingen kunnen worden verleend door de Minister belast met de Nationale Loterij, op
voorlegging van een gemotiveerd voorstel van de Gedelegeerd bestuurder via een ministerieel
wijzigingsbesluit.

Artikel 7 -

Kandidatuur

De kandidaten die wensen deel te nemen aan de oproep moeten hun kandidatuur elektronisch
indienen uiterlijk op 6/07/2018 om 12.00u (am) aan de hand van het formulier beschikbaar op
de website www.mi-is.be
Een gedetailleerde kostenraming moet bij het formulier worden gevoegd, waarvan ze de enige
bijlage zal vormen (verplicht gebruik van de template beschikbaar op de website www.mi-is.be).
Een project kan gericht zijn op een samenwerking tussen verschillende organisaties om de
middelen te bundelen. In dat geval wordt het project geïntroduceerd en uitgevoerd door één enkele
organisatie die het project coördineert en verantwoordelijk is voor de budgettaire opvolging van het
project.
Voorstellen die niet voldoen aan het reglement, onvolledig zijn, of laattijdig worden ingediend,
komen niet in aanmerking.

Artikel 8 -

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier dat beschikbaar is op de website www.mi-is.be moet correct en volledig
worden ingevuld. Het formulier bevat de volgende elementen:
- identificatiegegevens van de organisatie verantwoordelijk voor het project;
- de boekhouding / financiële gegevens van de organisatie;
- voor projecten gericht op een samenwerking tussen verschillende organisaties, zal de
projectcoördinator ervoor zorgen dat de verschillende organisaties die betrokken zijn bij
het project duidelijk worden geïdentificeerd;
- beschrijving van het project (maximum 4000 karakters), waarin de band met het thema
van de projectoproep wordt toegelicht en rekening houdend met de beoordelingscriteria
die opgesomd worden in artikel 9 van dit reglement;
- op welke manier het voorgestelde project rekening zal houden met eventuele verschillen
tussen jongens en meisjes/mannen en vrouwen binnen het thema van de
projectoproep;
- andere mogelijke financiële bronnen vermelden;
- het gevraagde subsidiebedrag;
- de geraamde begroting van het volledige project dient absoluut te worden ingediend
door middel van de Excel-tabel beschikbaar op deze website. De begroting moet precies
en gedetailleerd zijn.

Artikel 9 -

Jury en evaluatiecriteria

Een jury, bestaande uit leden die geselecteerd zijn op basis van hun deskundigheid en/of kennis
op het vlak van armoedebestrijding en sociale inclusie, bestudeert de ontvankelijke kandidaatprojecten op basis van precieze selectiecriteria.
Een huishoudelijk reglement tot bepaling van de procedure voor de selectie van de winnende
projecten (verloop, criteria, evaluatie, beoordeling, communicatie) werd opgesteld door de
initiatiefnemers van de projectoproep, namelijk de vertegenwoordigers van de Minister van
Begroting, belast met de Nationale Loterij, Mevrouw Sophie Wilmès, de vertegenwoordigers van de
Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Mevrouw Zuhal Demir en de Nationale Loterij.
1. Geschiktheid
Het project draagt bij tot armoedebestrijding en bevordert de sociale inclusie. Het beantwoordt
aan de problematiek van de doelgroep dat zij wil bereiken Het voorstel toont een duidelijk
verband tussen het project en het thema van deze projectoproep zoals beschreven in artikel 3.
2. Haalbaarheid van het project
De planning en de kalender van het project zijn realistisch en haalbaar. Er worden
slaagcriteria geformuleerd voor de uitvoering van het project. In het kandidatuurformulier kan
de organisatie de planning en de slaagcriteria invullen.
3. Duurzaamheid
Het dossier beschrijft de manier waarop het project zal evolueren na de financiële
tussenkomst van de Nationale Loterij of het duurzame effect op de armoedebestrijding
enmaal het project gerealiseerd is. Uitzonderlijke aandacht zal uitgaan naar het aantal
personen die de weg gevonden hebben naar de sportclubs en culturele verenigingen.

4. Verankering van het project in de betrokken gemeenschap, waarbij wordt beoordeeld in
welke mate de betrokken gemeenschap effectief verbonden is met het project en de
uitvoering ervan zal kunnen ondersteunen.
5. Beoogde/verwachte resultaten
Het project vermeldt de meetbare, beoogde resultaten en omschrijft duidelijk hoe ze bereikt
kunnen worden.
6. Innoverend karakter:
Het project heeft betrekking op een activiteit die nog niet eerder werd uitgevoerd door de
kandidaat of is een nieuwe ontwikkeling/een nieuwe fase van een bestaand project. Het
project zelf is ook innoverend: het ontwikkelt nieuwe ideeën op het gebied van
armoedebestrijding.
7. Genderdimensie
Het armoederisico en de kans op sociale uitsluiting is niet dezelfde voor vrouwen en mannen.
Het project houdt rekening met de verschillen tussen jongen en meisjes en mannen en
vrouwen. De voorstellen van het project moeten toegankelijk zijn voor iedereen.
8. De actieve betrokkenheid
De verschillende actoren worden betrokken bij de totstandkoming van het project en
verzekeren de betrokkenheid van de kwetsbare doelgroep.
9. Financiële geschiktheid
Het voorgestelde budget is in evenwicht. De subsidieerbare projectkosten staan in verhouding
tot de beoogde resultaten evenals aan het aantal potentiële begunstigden en de geografische
dekking. Het steunen op andere financiële bronnen voor de verwezenlijking van het project
wordt als een positief element beschouwd.
De vertegenwoordiger van de staatssecretaris belast met armoedebestrijding zit de vergadering
voor. In geval van meningsverschil, of gelijk aantal stemmen is zijn/haar stem doorslaggevend.
De jury bepaalt autonoom de verdeling van het subsidiebudget voorzien voor deze projectoproep.
De jury evalueert het verband tussen elk van de projecten die zijn ingediend met het thema van de
projectoproep. Deze link vormt een voorwaarde voor de ontvankelijkheid van het dossier.
De jury selecteert autonoom de gekozen projecten uit de ingediende voorstellen. De jury ziet erop
toe dat een geografisch evenwicht wordt gegarandeerd in de toewijzing van de subsidies.
De Jury zorgt ook voor een verdeling van thema’s die in artikel 3 van dit reglement zijn opgesomd.
Wanneer een jurylid een belang heeft bij een dossier of wanneer hij/zij een band heeft met de
organisatie die een objectief advies onmogelijk maakt, verlaat hij/zij de zaal tijdens de
beraadslaging en kan hij/zij ook geen stem uitbrengen over het betreffende project.
Het is niet mogelijk beroep aan te tekenen tegen de samenstelling van de jury, noch tegen de
beslissingen van de jury.
De jury noch de Nationale Loterij garandeert dat de toegewezen subsidie overeenkomt met het
totaal gevraagde bedrag en weigert elke aansprakelijkheid dienaangaande.

Artikel 10 -

Communicatie

Elke organisatie die een project indient, wordt op de hoogte gebracht van de beslissing van de
jury.

Artikel 11 -

Betalingsmodaliteiten

Zodra het dossier van de organisatie administratief in orde is en na ondertekening door de
voogdijminister van de Nationale Loterij van een ministerieel besluit wordt de betaling van de
subsidie verricht via overschrijving(en) door de Nationale Loterij op de in België geopende rekening
op naam van de organisatie die het project draagt.
De betaling van de subsidie kan gevraagd worden van zodra de toekenningsbrief is ontvangen.
De betaling gebeurt uitsluitend op voorlegging van de reeds betaalde originele facturen of
afschriften ervan, met de bijhorende betalingsbewijzen. Deze documenten dienen te worden
opgestuurd ter attentie van de Dienst Subsidies van de Nationale Loterij, Belliardstraat 25-33 te
1040 Brussel, binnen twee jaar na de datum van ondertekening van de toekenningsbrief door de
voogdijminister van de Nationale Loterij.
Terugbetaling van tussentijdse facturen is mogelijk.
Het verantwoordingsdossier moet het volgende bevatten:
1. Een samenvattende tabel van de facturen waarin elk bewijsstuk afzonderlijk is opgenomen;
2. Als de organisatie onderworpen is aan btw, moeten de bedragen exclusief btw ook in de
samenvattende tabel worden vermeld;
3. Een bijgevoegde kopie van alle genummerde bewijsstukken (factuur en betalingsbewijs);
4. Een overzicht van alle uitgaven en ontvangsten met betrekking tot het project;
5. De laatste jaarrekening;
6. De statuten van de organisatie, alsook de eventuele wijzigingen, verschenen in het Belgisch
Staatsblad;
7. Een rapport over de inhoud (project);
8. Een zichtbaarheidsdossier, dat alle dragers bevat waarop de steun van de Nationale Loterij
wordt vermeld (drukwerk, affiches, foto’s van het evenement die de identificatie van de
Nationale Loterij dragen);
9. Als het nog niet is overgemaakt aan de Dienst Subsidies, een recent en origineel bankattest
dat gedateerd en ondertekend is door een verantwoordelijke van de bankinstelling, waarop
de naam van de organisatie en haar rekeningnummer worden vermeld
Facturen en andere verantwoordingsstukken:






De facturen moeten zijn opgesteld op naam van de organisatie waarvan het project is
geselecteerd.
Enkel de facturen die gedateerd zijn VANAF de dag na de indiening van de
subsidieaanvraag, zullen in aanmerking genomen worden.
Kosten die door andere subsidieorganen/instellingen ten laste zijn genomen, kunnen
niet worden terugbetaald.
Bij de facturen moeten de betalingsbewijzen (rekeninguittreksels) zijn gevoegd.
Als de subsidie voor renovatie-/verbouwingswerken bestemd is, wordt de betaling
slechts uitgevoerd na voorlegging van het eigendomsbewijs of van het bewijs van de
terbeschikkingstelling voor een lange termijn (bijvoorbeeld: langetermijnhuur, erfpacht,
...).

Artikel 12 -

Gebruik van de subsidie

De subsidie wordt alleen gebruikt voor de uitvoering van het geselecteerde project zoals
geformuleerd in de kandidatuurstelling.
De conforme en volledige realisatie van het voor de projectoproep ingediende project is een
voorwaarde voor de betaling van de subsidie. In geval van onvolledige of niet-conforme realisatie,
kunnen de kosten die hieruit voortvloeiden, worden beschouwd als niet-terugbetaalbaar.

Artikel 13 -

Controle

De organisatie, waarvan het project wordt geselecteerd, verleent haar volledige medewerking aan
de controle die de Nationale Loterij eventueel wil uitvoeren op het gebruik van de subsidie en stelt
alle daartoe nuttige originele documenten ter beschikking van de Nationale Loterij.
Artikel 14 -

Communicatiestrategie

De organisatie die aan deze projectoproep deelneemt, verleent de uitdrukkelijke en
onherroepelijke toestemming voor de verspreiding via de media van informatie over het project dat
zij organiseert en voor de vermelding van de naam van de organisatie op de website www.nationaleloterij.be en op de website www.mi-is.be.
De organisatie waarvan het project wordt geselecteerd, vermeldt uitdrukkelijk de steun van de
Nationale Loterij op alle communicatiedragers in verband met het project, in overleg met de Dienst
Subsidies van de Nationale Loterij over de communicatiemodaliteiten.
De organisatie stemt in met het subsidiecharter met betrekking tot de erkenning en de
zichtbaarheid van de Nationale Loterij. De organisatie verbindt zich ertoe de ambassadeur van de
Nationale Loterij te zijn door bij de klanten van de organisatie het belang van de opdracht en de
visie van de Nationale Loterij actief te benadrukken, met name via haar spelen alsook de
noodzakelijke bijdrage van haar spelers voor de toekenning van een subsidie.
Artikel 15 -

Verantwoordelijkheid

De Nationale Loterij wijst iedere verantwoordelijkheid van de hand in geval van wijziging, vertraging
of annulering van deze projectoproep, om welke reden dan ook, zonder dat dit aanleiding kan geven
tot schadevergoeding.

Artikel 16 -

Kosten verbonden aan de deelname

De Nationale Loterij komt niet tussen in de kosten die de organisaties maken om deze
projectoproep te beantwoorden.

Artikel 17 -

Persoonsgegevens

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, worden de deelnemers ervan
in kennis gesteld dat de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben enkel verwerkt en
aangewend zullen worden door de POD Maatschappelijke Integratie, de Nationale Loterij en de
leden van de Jury in het kader van deze projectoproep.

Artikel 18 -

Aanvaarding en goedkeuring reglement

De deelname aan de projectoproep veronderstelt de goedkeuring van dit reglement en de
aanvaarding zonder voorbehoud van alle bepalingen van het reglement.

Artikel 19 -

Geschil

Bij een geschil zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel bevoegd
en in ieder geval zal alleen het Belgisch recht van toepassing zijn.

