Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen;
Aangezien de gemeente Ukkel al meerdere jaren Ukkelse verenigingen ondersteunt;
Aangezien de gemeente in dit kader een meer structurele ondersteuning van lokale initiatieven
wenst in te voeren, meer bepaald via een lancering van een oproep tot projecten;
Aangezien er in het kader van deze oproep een subsidie toegekend zal worden aan geselecteerde
projecten van kandidaten;
Aangezien dit reglement structuur moet geven aan de oproep tot projecten van de dienst Cultuur
inzake de begeleiding van Ukkelse partners actief in het domein cultuur via duurzame projecten;
Deze oproep tot projecten moet bijdrage aan:
-

een betere spreiding van cultuur en culturele acties over het gehele grondgebied van de
gemeente Ukkel;
de ontwikkeling van kennis over cultuur en kunstbeleving bij de Ukkelaars, meer bepaald bij
jongeren van -25 en bevolkingsgroepen die minder toegang hebben tot cultuur;
het dynamisme en de versterking van de Ukkelse culturele partners;
de ondersteuning van Ukkelse kunstenaars;
de versterking van de samenwerking tussen Ukkelse partners, verenigingen, privaat en
openbaar;
de versterking van de interacties tussen culturele partners en de inwoners van de gemeente;
een betere aanwezigheid van cultuur binnen de openbare ruimte van de gemeente Ukkel;
de opwaardering van het Ukkelse culturele erfgoed.

Reglement - Oproep tot projecten
Artikel 1 - Toepassingsgebied
Het onderhavige reglement betreft de toekenning van een subsidie in het kader van één van de
onderstaande doelstellingen:
-

organisatie van acties rond culturele opvoeding en/of beleving
culturele verspreiding
culturele productie/creatie

Vallen niet onder het toepassingsgebied van het onderhavige reglement:
-

Aanvragen voor beurzen;
de volgende projectfases: opzetten van het project, prospectie en haalbaarheidsstudie;
projecten van politieke of religieuze aard;
projecten waarbij individuen op een individuele manier geholpen worden.

Artikel 2 - Voorwaarden tot ontvankelijkheid
Om ontvankelijk te zijn moet het project:
-

ingediend worden door een vzw, feitelijke vereniging, stichting, ivzw, coöperatieve of
vennootschap met een sociaal oogmerk met maatschappelijke zetel op het grondgebied van

-

de gemeente Ukkel of, bij gebrek hieraan, waarvan meer dan 50% van de hoofdactiviteiten
uitgevoerd wordt op het grondgebied van de gemeente Ukkel en waarvan de voornaamste
doelstelling cultuur en/of sociale cohesie is;
georganiseerd worden op het grondgebied van de gemeente Ukkel;
geen lucratieve doelstelling nastreven;
georganiseerd worden binnen de 12 maanden die volgen op de beslissing tot toekenning van
de subsidie.

Artikel 3 - Uitsluitingen
Kunnen geen kandidatuur indienen in het kader van de gelanceerde oproep tot projecten:
-

-

aanvragers van een subsidie, toegekend in uitvoering van het onderhavige reglement en die
niet overgegaan zijn tot de gehele of gedeeltelijke teruggave van de voorgaande toegekende
subsidie ingevolge een negatieve controle;
aanvragers die genieten van een andere subsidie van de gemeente Ukkel in het kader van
een oproep tot projecten, gelanceerd in het lopende kalenderjaar.

Artikel 4 - Indieningsmodaliteiten van een kandidatuur
Het projectdossier moet omvatten:
-

het ad hoc formulier, ingevuld, gedateerd en ondertekend;
de statuten van de vereniging;
een bankrekeningnummer:
Elk ander stuk dat volgens de aanvrager gepast is in het kader van zijn aanvraag.

In het kader van elke oproep tot projecten, op straffe van onontvankelijkheid, moet het volledige
dossier via e-mail opgestuurd worden (cultuur@ukkel.brussels) vóór de uiterste verzendingsdatum.
Er wordt slechts één kandidatuur per oproep tot projecten en per jaar aanvaard.
Artikel 5 - Toekenningsprocedure van de subsidie
Bij de verstrijking van de indieningstermijn analyseert het gemeentebestuur de ontvankelijkheid van
de kandidaturen die op basis van het onderhavige reglement ingediend werden. In geval van
onontvankelijkheid zal de aanvrager hierover een brief ontvangen.
De aanvragen worden als ontvankelijk beschouwd indien:
-

ze voldoen aan de voorwaarden van artikel 2 van het reglement,
ze werden via e-mail vóór de vermelde datum ingediend,
ze zijn volledig,
de gevraagde bedragen zijn niet hoger dan het vermelde maximumbedrag.

De ingediende projecten moeten respect tonen voor duurzame ontwikkeling met betrekking tot de
gebruikte middelen (mobiliteit, afval, recyclage, catering of energie) en rekening houden met gender
en culturele diversiteit.

De selectiecriteria
Een ontvankelijk project moet min. 10 van de 15 punten behalen van de 10 onderstaande 10 criteria;
de criteria moeten duidelijk blijken in het dossier dat aan de subsidieaanvraag wordt toegevoegd.
1. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met min. één Ukkelse culturele partner
(feitelijke vereniging, stichting, ivzw, coöperatieve of vennootschap met een sociaal oogmerk
maar ook opleidingsinstelling of handelsvennootschap) (2pt).
2. Het project werft aan en verloont min. één beroepskunstenaar, aldus met een erkend
statuut, of wordt uitgevoerd met een vereniging of instelling die zich inzet voor kunst of
culturele opvoeding (2 pt).
3. Het project bereikt duidelijk doelpublieken die een beperkte toegang hebben tot cultuur,
meer bepaald door geografische, culturele, leeftijdsgebonden of sociale redenen (2 pt).
4. Het project wordt verspreid en gecommuniceerd bij de Ukkelaars, bij voorbeeld via de
organisatie van een evenement open voor iedereen, de organisatie van animatie in scholen,
de creatie van een werk in de openbare ruimte of ter gelegenheid van evenementen van de
dienst Cultuur, … Het budget van dit criterium moet expliciet vermeld worden (2 pt).
5. Het project zorgt voor een opwaardering van kunstcreatie en maakt de verwerving van
nieuwe culturele kennis mogelijk (2 pt).
6. Het project is participatief en de inwoners worden erin betrokken tijdens de gehele duur
ervan (1 pt).
7. Het project moedigt de inclusie of professionele integratie van personen met een handicap
aan (1 pt).
8. Het project heeft een permanent karakter door bijvoorbeeld een jaarlijkse herhaling ervan
(1 pt).
9. Het project zorgt voor de opwaardering van het lokale erfgoed (architectuur, natuur,
immaterieel en historisch erfgoed (1 pt).
10. Het project maakt cultuur zichtbaar in de openbare ruimte (1 pt).

Onder de dossiers die ontvankelijk zijn en aan de vereiste criteria voldoen, zal het project
geanalyseerd worden op basis van de criteria haalbaarheid van het project, efficiëntie, realiteitszin
van het project en het budget om de voorziene activiteiten uit te kunnen voeren.
De gemeenteraad beslist om een subsidie toe te kennen of te weigeren. De kandidaat zal op de
hoogte gebracht worden van de beslissing van de gemeenteraad binnen de 15 kalenderdagen na de
zitting van de gemeenteraad.
De toekenning van subsidies wordt uitgevoerd binnen de beschikbare budgettaire enveloppe.

Artikel 6 - Hoogte en beperking van de subsidie
De subsidie wordt toegekend ter hoogte van een bedrag dat overeenkomst met 80% van het
totaalbudget van het project met een maximum van € 2.500 en aftrek van elke andere subsidie,
toegekend door een overheidsinstantie.
Het berekende totaalbudget met het oog op de subsidie zal rekening houden met de volgende
uitgaven:
-

uitgaves (prestaties, huur, verzekering, …) direct verbonden aan het geselecteerde project;
administratieve kosten van het project, deze bedragen max. 7% van het totaalbudget;
Eigen uitgaven aan bezoldigd personeel en dit uitsluitend voor prestaties uitgevoerd in het
kader van het gesubsidieerde project;
Kosten voor verplaatsing en onderdak direct verbonden aan het project.

Niet-specifieke structurele werkingskosten worden niet beschouwd als geldige uitgaven.
Artikel 7 - Uitvoerings- en controlemodaliteiten van de subsidie
Na de goedkeuring van de gemeenteraad wordt de subsidie in twee keer overgemaakt aan de
aanvrager: 80% na de goedkeuring van de gemeenteraad; 20% na de indiening van de
verantwoordingsstukken (financieel verslag en activiteitenverslag).
De begunstigde van de subsidie moet de volgende verantwoordingsstukken binnen een termijn van
60 dagen overmaken aan de gemeente Ukkel:
-

Een financieel verslag (eindbudget en verantwoordingsstukken van alle uitgaven uitgevoerd
met de toegekende subsidie);
een activiteitenverslag van 3 tot 5 pagina's met de volgende punten: overzicht van het
project, beschrijving van de uitgevoerde activiteiten, aantal bereikte personen, impact voor
de Ukkelaars, informatie over de gevoerde communicatie.

Artikel 8 - Sancties
De begunstigde moet de subsidie (geheel of gedeeltelijk) teruggeven:
-

Indien hij de subsidie niet gebruikt voor de doelstellingen waarvoor de subsidie werd
toegekend;
indien hij geen verantwoordingsstukken overmaakt zoals bedoeld in artikel 8 van het
onderhavige reglement;
indien hij de bepalingen van het onderhavige reglement niet naleeft;

In het kader van de twee eerste punten zal de begunstigde echter enkel het subsidiegedeelte moeten
teruggeven dat niet werd gebruikt in het kader van de doelstellingen waarvan de subsidie werd
toegekend of dat niet verantwoord werd.
Artikel 9 - Tegenprestatie
Door de toegekende subsidie te aanvaarden verbinden de aanvragers er zich toe de steun van de
dienst Cultuur en het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Ukkel en het logo
van de gemeente Ukkel te vermelden op alle communicatiedragers inzake het betrokken project.
Artikel 11 - Geschillen

In geval van geschillen inzake de interpretatie van het onderhavige reglement zal de aanvrager pogen
het geschil in der minne te regelen. Indien een minnelijke schikking niet mogelijk is, zijn enkel de
hoven en rechtbanken van het arrondissement Brussel-Hoofdstad bevoegd.
Artikel 12 - Inwerkingtreding
Het onderhavige reglement wordt van kracht op 26 juni 2021.

