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Hoofdstuk 6 Projectsubsidie 
 

Artikel 47 Algemeen 
Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten op de begroting, 
voorziet de Stad Kortrijk een projectsubsidie voor jeugd in Kortrijk. 

Artikel 48 Wie 
Het project wordt georganiseerd door :  

• ofwel een jeugdvereniging erkend door de stad Kortrijk; 
• ofwel een samenwerkingsverband van jeugdverenigingen die erkend zijn door de stad Kortrijk; 
• ofwel een groep kinderen en/of jongeren die zich in een occasioneel verband rond dit project 

organiseerden. De initiatiefnemers zijn voor 50% jonger dan 30 jaar en minimum 1 lid van het 
jeugdinitiatief is woonachtig in Kortrijk. 

Artikel 49 Wat 
De projectsubsidie is een tegemoetkoming aan organisatoren van jeugdverenigingen voor de kosten 
die verbonden zijn aan het organiseren van initiatieven voor de jeugd. De ingediende projecten 
moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 

A. Startsubsidie 

Startende jeugdverenigingen die een werkingssubsidie willen ontvangen maar nog niet voldoen aan 
de erkenningsvoorwaarden per jeugdwerkvorm in artikel 5 kunnen bij wijze van ingroei en voor 
maximum 1 jaar een startsubsidie aanvragen gedurende het werkjaar. De startende jeugdvereniging 
moet tegemoet komen aan de volgende voorwaarden: 

• voldoen aan de algemene erkenningsvoorwaarden zoals omschreven in artikel 4 van het 
subsidiereglement ter ondersteuning van erkende jeugdverenigingen in Kortrijk; 

• zich voornemen om te voldoen aan de specifieke erkenningsvoorwaarden van de passende 
jeugdwerkvorm gedurende het lopende werkjaar. Dit wordt bij het eerstvolgende 
indienmoment voor werkingssubsidies gecontroleerd en betoelaagd. 

B. Projectsubsidie 

1. Als een project wordt beschouwd : 

• een in tijd en in ruimte beperkt initiatief, dat zich afspeelt binnen een tijdsspanne van 
maximum 6 maanden; 

• speelt zich af binnen de gemeentegrenzen; 
• een zelfde of soortgelijk project kan maximum drie achtereenvolgende jaren gesubsidieerd 

worden; 
• het project toont duidelijk een zelfstandige identiteit. Als het project deel uitmaakt van een 

groter organisatorisch geheel, dan moet het ingediende project getuigen van een grote 
zelfstandigheid en herkenbaarheid. 

2. Het project richt zich naar kinderen en jongeren : 

• duidelijk en exclusief naar een doelgroep waarvan de meerderheid zich bevindt in de 
leeftijdsgroep van 3 tot 30 jaar; 

• deze doelgroep moet voor 50% bestaan uit inwoners van de stad; 
• de doelgroep mag zich niet beperken tot de leden van één (jeugd)vereniging; 

3. De doelstelling, het onderwerp en de methode: 

• sluiten duidelijk aan op de leefwereld van de beoogde kinderen en/of jongeren; 
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• zijn georganiseerd uit een maatschappelijk engagement waarin de eerbied en stimuli voor 
meer democratie, verdraagzaamheid, burgerzin, gelijkheid, openheid, innovatie en creativiteit 
duidelijk blijken; 

• van de organisatie van het project heeft geen winstoogmerk. 

C. Internationale projectsubsidie 

Zelfde voorwaarden als bij titel B. projectsubsidie, maar met bijkomende voorwaarden:  

• internationaal project betekent zowel deelname aan of eigen organisatie van projecten in het 
buitenland als organisatie van eigen internationale projecten in België; 

• de projecten hebben een vormend karakter en er bestaat een link tussen het thema van het 
project en de doelstellingen van de aanvragende jeugdorganisatie. Er wordt aangetoond dat 
er aanknopingspunten bestaan betreffende inhoudelijke en pedagogische beleidsvisie. 

• de contacten moeten samenwerking beogen: er moet sprake zijn van twee jeugdige partijen 
van verschillende nationaliteit. 

D.  Thematische projectsubsidie 

Zelfde voorwaarden als bij titel B. projectsubsidie, maar met bijkomende voorwaarden:  

• Het project wordt georganiseerd vanuit het oogpunt en de doelstelling van een 
maatschappelijk thema. Dit thema wordt jaarlijks gekozen en bekendgemaakt door de 
stedelijke jeugddienst, Tranzit. Er wordt met de gekozen thema’s steeds ingespeeld op 
maatschappelijke ontwikkelingen en de leefwereld van kinderen en jongeren. 

E. Projectsubsidie streetart ‘Paint your city’ 

Als een project wordt beschouwd: 

• Een in tijd en in ruimte beperkt initiatief, dat gerealiseerd wordt binnen een tijdsspanne van 
maximum 1 jaar; 

• Waar gebruik gemaakt wordt van kwaliteitsvolle materialen; 
• Wordt geplaatst in Kortrijk, bij voorkeur met een link naar de buurt/omgeving; 
• Zichtbaar vanuit de openbare ruimte; 
• Mag de veiligheid niet in gedrang brengen; 
• Er werd de voorbije 3 jaar geen werk geplaatst op de locatie. 

De doelstelling en de methode: 

• Wil participatie en betrokkenheid van de buurt creëren en burgerinitiatieven rond streetart 
stimuleren;  

• Wil meer kwalitatieve streetart in het straatbeeld brengen en een positieve beeldvorming en 
erkenning creëren voor deze kunstvorm;  

• Wil de samenwerking tussen beginnende en gevorderde artiesten stimuleren. 
 

Het onderwerp van het project houdt zich aan onderstaande deontologische code :  

• Geen aanzet tot racisme of discriminatie geven;  
• Geen politieke of seksueel getinte boodschappen brengen; 
• Geen imagoschade aan de Stad Kortrijk of de site berokkenen; 
• Geen promotionele of commerciële doeleinden hebben. 

 
Projectvoorstel van het werk (bij te voegen bij de projectaanvraag volgens artikel 51) bevat:  

• Een duiding van het doel dat wordt beoogd; 
• Locatie en oppervlakte (bij voorkeur een plaatsing op een lege of slordige muur); 
• Kostprijs + transparantie over de uitbetaling naar de artiesten toe; 
• Artiesten + indien mogelijk enkele voorbeelden van hun werken; 
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• Materialenlijst;  
• Uitvoeringsdatum; 
• Voorontwerp + inhoudelijke duiding;   
• Indien mogelijk een fictieve projectie van het ontwerp op de muur;  
• Goedkeuring voor minstens twee jaar van de bevoegde instanties of eigenaars (ondersteuning 

hierbij is mogelijk). 
 

Aansprakelijkheid: 
• De artiest is na plaatsing twee jaar aansprakelijk voor schade aan het werk door het gebruik 

van niet kwaliteitsvolle materialen, het verkeerd gebruik van materialen of een verkeerde 
inschatting van de te gebruiken materialen. Dit met uitzondering van schade aan de locatie of 
schade door vandalisme. 

 

Artikel 50 Bedrag en berekeningswijze 
De startsubsidie is forfaitair en bedraagt 500 Euro. 

 

De projectsubsidie bestaat uit: 

Het verschil tussen de ontvangsten en kosten zoals deze op de begroting zijn aangegeven. 

• Reguliere projecten: maximum 2000 Euro per goedgekeurd project.  
• Internationale projectsubsidie: 

o voor eigen organisatie van een project in het buitenland/uitwisseling: maximum 1.000 
Euro 

o voor eigen organisatie van een project in België: maximum 1.000 Euro 
o voor deelname aan een project in het buitenland: maximum 250 Euro 
o voor deelname van leden van een bestuur aan internationale colloquia, congressen, 

bijeenkomsten, festivals of cursussen: 25 Euro per persoon. 
• Thematische projectsubsidie: maximum 3.000 euro per goedgekeurd project. 
• Projectsubsidie streetart ‘Paint your city’: maximum € 50 per vierkante meter (alles inclusief), 

met een maximum van €2500. 

Het bedrag van de subsidie voor elk project dat voldoet aan de voorwaarden uit artikel 49 is 
afhankelijk van de inhoud, de omvang en de begroting van het ingediende project. 

Met betrekking tot de inhoud en de omvang van het project worden bij de beoordeling minimum 
volgende aandachtspunten in overweging genomen: 

• Het aantal kinderen en jongeren (3 tot 30 jaar) dat betrokken is bij de organisatie van het 
project en het aantal kinderen en jongeren dat ermee wordt bereikt; 

• De rol die binnen het project aan kinderen en jongeren wordt gegeven, van deelnemer tot 
mede-organisator; 

• De mate waarin het project vernieuwend en kwaliteitsvol is; 
• De voorziene inkomsten en uitgaven en de mate waarin de noodzaak van de subsidie kan 

aangetoond worden. 

 

De subsidie kan niet aangewend worden voor investeringskosten of reguliere personeelskosten. Als 
investeringskosten gelden kosten in het kader van de aankoop van materialen zoals bv. meubilair, 
toestellen, machines, elektronische apparatuur, … 

Er wordt slechts één subsidie per project toegekend, ook al wordt het door meerdere personen of 
(jeugd)verenigingen georganiseerd. 
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De projectaanvrager maakt bij zijn projectaanvraag bekend welke andere financiële ondersteuning 
werd aangevraagd of verworven. Indien dit het geval is, moet aangetoond worden dat er geen dubbele 
betoelaging is. 

Voor de behandeling van de ingediende projectdossiers richt het College van Burgemeester en 
Schepenen een projectcommissie op die op basis van het reglement advies geeft over de ingediende 
projecten. Deze projectcommissie wordt samengesteld uit minimum één jeugddeskundige van Tranzit 
en wordt aangevuld met minimum één externe persoon die expert is in een toepasselijk thema. 

Artikel 51 Aanvraag en beslissing 
Het aanvragen, beslissen en verslag uitbrengen over de projectsubsidie verloopt volgens de volgende 
procedure: 

De aanvraag: 

• Op straffe van verval, minimum twee maanden voor de aanvang van het project; 
• Bij de projectsubsidie streetart ‘Paint your city’ is er een indienmoment 30 september en een 

indienmoment 31 maart; 
• Via het aanvraagformulier op de website van Tranzit. 

De behandeling van de projectaanvraag: 

• de projectcommissie behandelt de dossiers na indiening en verstrekt periodiek via Tranzit een 
gemotiveerd advies aan het College van Burgemeester en Schepenen. Dit advies betreft het 
al dan niet aanvaarden van het project en een voorstel van subsidiebedrag; 

• het College van Burgemeester en Schepenen behandelt het dossier binnen de maand na het 
advies van de projectcommissie en brengt de aanvragers via Tranzit van de beslissing op de 
hoogte. 

Artikel 52 Verslag uitbrengen 
Binnen de twee maanden na afloop van het goedgekeurde project brengen de aanvragers schriftelijk 
verslag uit aan het de projectcommissie zodat het project inhoudelijk kan geëvalueerd worden. Uit dit 
verslag moet blijken : 

• Verloop en resultaat van het project en de afweging in welke mate de gestelde doelen werden 
bereikt (versterkt met minimum 3 sprekende foto’s); 

• Een financieel verslag waarin vermeld worden: een totale afrekening met een volledig 
financieel verslag van het project en een duidelijke verslaggeving van de aanwending van de 
toegekende projectsubsidies. 

Artikel 53 Spreiding 
Om de mogelijkheden tot subsidiëring gelijkmatig over het jaar te spreiden wordt maximum de helft 
van het voorziene budget ter beschikking gesteld van de goedgekeurde projecten die plaats vinden in 
de periode januari – juni. 

Indien het voorziene krediet op de begroting niet voldoet om op alle aanvragen in te gaan, dan is de 
datum van aanvraag bepalend voor welke projecten eerst worden ondersteund tot zover het budget 
reikt. De overige aanvragen worden doorverwezen naar de tweede helft van het jaar, of naar het 
volgende kalenderjaar. 

 

Artikel 54 Uitbetaling 
De subsidie wordt na beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen uitbetaald. 

Voor het ontvangen van de subsidie geldt dat de aanvrager moet beschikken over een apart 
rekeningnummer, op naam van een jeugdvereniging of een jongere ouder dan 18. 
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Artikel 55 Controle 
In toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige subsidies is de begunstigde gehouden: 

• De subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend; 
• elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het stadsbestuur toe te staan om, eventueel ter 

plaatse, de aanwending van de toegekende subsidie te controleren; 
• bij niet naleving van deze bepalingen kan het stadsbestuur overgaan tot de gehele of 

gedeeltelijke terugvordering van de betrokken subsidies evenals de toekenning van nieuwe 
subsidies opschorten. 

 

Hoofdstuk 7 Slotbepaling 
 

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 september 2021. 

 


