WAT IS DE PROCEDURE VOOR AANVRAAG
EN TOEKENNING VAN DE SUBSIDIE?
•

•

We maken de oproep telkens bekend
bij het begin van het academiejaar,
via de communicatiekanalen van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie
zelf, maar ook via andere kanalen die
studenten kunnen bereiken.
Je subsidieaanvraag moet ingediend
worden via een online
aanvraagformulier dat je vindt op
www.vgc.be/komuitjekot. De
aanvraag wordt dan behandeld door
de administratie van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie.

•

De criteria die bij de evaluatie van de
aanvragen gehanteerd worden, vind
je onder ‘Voorwaarden’.

•

De werkgroep Studentenzaken kan
optreden als adviesverlenend orgaan
in de toekenningsprocedure.

•

De Collegevoorzitter, bevoegd voor
Studentenzaken, neemt een besluit
over het al dan niet toekennen van
een projectsubsidie, en bepaalt de
subsidiegrootte. Daarna word je op
de hoogte gebracht via een brief. De
toekenning kan niet betwist worden.

•

Je project moet gerealiseerd worden
tijdens het academiejaar waarvoor
de oproep werd gelanceerd. Als je die
termijn overschrijdt, wordt het bedrag
gedeeltelijk of geheel teruggevorderd.

•

Al wie een projectsubsidie
wordt toegekend, moet verplicht
het N-logo gebruiken op alle
communicatiemateriaal dat voor het
project wordt ontwikkeld. Daarbij
moet rekening worden gehouden met
de huisstijlgids van de VGC.
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Meer info vind je op:
www.vgc.be/over-de-vgc/
communicatie/huisstijlgids/
het-subsidiëringslogo
•

Wie een projectsubsidie ontvangt,
engageert er zich bovendien toe het
project zo goed mogelijk bekend te
maken via de communicatiekanalen
van de hogeronderwijsinstellingen.

•

Uiterlijk een maand na afloop
van het project moet je een
beknopte inhoudelijke en financiële
verantwoording indienen bij
de algemene directie Onderwijs
en Vorming van de VGCadministratie. Voorbeelden van je
communicatiemateriaal (affiches,
flyers, enz.) maken integraal deel
uit van deze verantwoording. De
formulieren voor je verantwoording
worden online ter beschikking
gesteld.

vgc.be/komuitjekot

onderwijs
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WAAROM DE PROJECTSUBSIDIE ‘KOM UIT JE KOT’?
De projectsubsidie is in het leven geroepen om de band tussen studenten aan Nederlandstalige hogeronderwijsinstellingen in Brussel en hun stad te versterken.
De Vlaamse Gemeenschapscommissie (kortweg VGC) wil studenten en studentenorganisaties
een duwtje in de rug geven om activiteiten en projecten op te zetten die:
•
•
•
•

Brusselse studenten dichter bij elkaar brengen
de link tussen studenten en hun omgeving verstevigen
de relatie tussen studenten en andere bewoners van de stad verdiepen
het imago van Brussel verbeteren als stad waar het goed leven, leren en werken is

AAN WELKE VOORWAARDEN
MOET JE PROJECT VOLDOEN?
Ook aan deze - meer praktische - voorwaarden moet voldaan zijn:
•
•
•
•

je project moet zich richten naar studenten aan een Brusselse
hogeronderwijsinstelling en/of naar Brusselaars
je project moet ook daadwerkelijk door studenten georganiseerd worden
er moet een duidelijke link zijn tussen jouw project en Brussel of een thematiek die met Brussel te maken heeft
je initiatief moet plaatsvinden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

WIE KAN DE SUBSIDIE AANVRAGEN?

Tot slot nog twee meer algemene voorwaarden:

Uiteraard kan niet zomaar iedereen een projectsubsidie aanvragen. Wie dan wel?

•

•
•
•

Wanneer komt een project alvast NIET in aanmerking voor subsidie?

een feitelijke vereniging
een vzw
een studentenraad of een ander officieel orgaan dat studenten van een Nederlandstalige hogeronderwijsinstelling vertegenwoordigt

De instantie die een projectsubsidie aanvraagt, moet tegelijk ook de initiatiefnemer
van het project zijn. De initiatiefnemer moet ingeschreven zijn bij een Nederlandstalige
hogeronderwijsinstelling in Brussel, of er een aantoonbare band mee hebben. Gaat het om
een vzw of studentenraad, dan moet die zijn zetel of correspondentieadres in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest hebben.

•

•
•
•
•
•

een subsidie voor terugkerende projecten moet telkens opnieuw aangevraagd
worden
enkel kosten die aan het project verbonden zijn, worden aanvaard

als het kadert in het verplichte curriculum van de opleiding van een student
als het enkel gaat om de reguliere werking van de organisatie
als het louter commerciële doeleinden heeft
als het een specifieke politieke strekking promoot
als de link met de student in Brussel te dun is

HOEVEEL BEDRAGEN DE SUBSIDIES EN
WAARVOOR KUN JE ZE GEBRUIKEN?
We kunnen per initiatief een subsidie toekennen van maximum 5000 euro. Bij het
bepalen van het subsidiebedrag houden we rekening met het aantal deelnemers. We
kunnen uitzonderingen maken en een hoger subsidiebedrag toekennen, als het om
een initiatief van een grotere omvang gaat (bv. een samenwerking tussen verschillende
hogeronderwijsinstellingen in Brussel, een ruimer publieksbereik, een bredere uitstraling ...).
Voor deze uitgaven dienen de subsidies dan
weer NIET:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

uitgaven voor drank en voeding
uitgaven voor aankoop van IT-infrastructuur
investeringsuitgaven
permanente huisvesting (buiten de scope
van het project)
personeel: verbrekingsvergoedingen, premies
voor groeps- of levensverzekering
representatiekosten: relatiegeschenken,
restaurantbezoek, receptiekosten, … worden
niet vergoed als ze geen deel uitmaken van
het voorgestelde project
personeelsfeesten
teambuilding
buitenlandse reizen
algemene vormingskosten
boetes, proces- of andere gerechtskosten

