OPROEP TOT PROJECTEN
Initiatieven van de Berchemse inwoners, Berchemse verenigingen en Berchemse scholen voor de
verbetering van het goed samenleven in Sint-Agatha-Berchem

Thema 2017 : Water in al zijn facetten en vormen
De Gemeenteraad heeft tijdens zijn zitting op 29 september 2016, de verordening aangaande de oproep tot
projecten voor de verbetering van het goed samenleven in Sint-Agatha-Berchem, goedgekeurd.
Het principe is eenvoudig : op basis van het specifieke thema is er een oproep tot initiatieven gelanceerd
aan volgende lokale actoren :
 Elk persoon ouder dan 18 jaar ingeschreven in het bevolkingsregister van Sint-Agatha-Berchem.
 Verenigingen en VZW’s waarvan de sociale zetel in Sint-Agatha-Berchem gevestigd is: wijkcomités van
de inwoners, wijkcomités, comités van ouders van leerlingen, verenigingen van handelaars,
verenigingen al dan niet erkend door de Raad.
 Berchemse onderwijsinstellingen en academies.
Laat je fantasie en je ondernemingszin de vrije loop om de ontmoetingen tussen Berchemnaars te
bevorderen.
Financiële steun
Het toegekende budget voor elk geselecteerd project bedraagt maximum € 1.250,00 en zal worden bepaald
op basis van het aantal geselectioneerde projecten, hun kwaliteit en de gevraagde financiële steun.
De winnaars zullen bekend gemaakt worden en het eerste deel van de subsidie ten belope van 60% van het
toegekende bedrag zal in het eerste kwartaal van 2017 worden uitbetaald.
Deelnemingsvoorwaarden
 Het voorgestelde project moet verplicht het samenleven in Sint-Agatha-Berchem naar voren brengen en
het thema van het betrokken jaar respecteren.
 Het moet plaatsvinden in het kalenderjaar van de toekenning van de subsidie. De reeds gerealiseerde
projecten zullen niet worden gefinancierd.
 Het moet plaatsvinden op het grondgebied van Sint-Agatha-Berchem of vanuit ons grondgebied indien
kan worden aangetoond dat de activiteit op ons grondgebied niet kan worden georganiseerd omdat de
gemeente niet beschikt over de nodige infrastructuur.
 Het voorgestelde project moet specifiek worden georganiseerd voor het grote publiek of plaatsvinden
op een openbare plaats. Er mag geen financiële bijdrage worden gevraagd aan de deelnemers.
 Er mag slechts één project per jaar en per kandidaat worden ingediend. De steun word slechts éénmaal
voor eenzelfde project toegekend.
Het ingevulde aanvraagformulier, gedateerd en ondertekend moet ten laatste op 15 februari 2017,
samen met zijn bijlagen, per post worden bezorgd aan het gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem,
Koning Albertlaan 33 – 1082 Sint-Agatha-Berchem of per mail naar info@1082berchem.irisnet.be.

Aarzel niet om het volledige reglement, goedgekeurd door de Gemeenteraad tijdens zijn zitting op 29
september 2016, te downloaden

