SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN INITIATIEVEN IN HET KADER
VAN VLAANDEREN FEEST

Tussen en 1 en 11 juli viert Vlaanderen feest en hebben we de gelegenheid om te tonen wie
we zijn, wat we kunnen en wat we doen als Vlaming.
Om dit te stimuleren en te ondersteunen is er vanuit de gemeente Zwevegem per jaar een
budget voorzien van 2.500 euro om voor lokale activiteiten een basissubsidie toe te kennen
van maximum 150 euro en maximum 400 euro in samenwerkingsverband met 2 of meerdere
verenigingen.
De activiteit wordt opgenomen in een globale promotie onder het motto “Vlaanderen feest”.
Voorwaarden
1. Dien een aanvraag in via het aanvraagformulier of de gemeentelijke website uiterlijk
tegen 30 maart gericht aan het college van burgemeester en schepenen.
2. Het evenement moet voor iedereen toegankelijk zijn.
3. In de promotie dient overal het logo “Vlaanderen feest” en het logo van de gemeente
te worden opgenomen.
4. De activiteit moet plaats vinden tijdens de 11-daagse Vlaanderen Feest (1 tem 11
juli).
5. Tijdens het evenement moet de vlag van “Vlaanderen feest”, van de Vlaamse
Gemeenschap en van de gemeente Zwevegem zichtbaar zijn (staven aan de hand
van foto’s). Deze vlaggen zijn gratis te verkrijgen bij de dienst Feestelijkheden.
6. De inhoud van het evenement moet tot doel hebben onze Vlaamse cultuur in de
breedste zin te promoten. De aanvrager motiveert dit in de aanvraag.
7. Wanneer wordt samengewerkt met een Zwevegemse handelaar kan de toegestane
basissubsidie worden verhoogd met maximum 100 € (samenwerking te staven met
facturen).
8. Het College van Burgemeester en Schepenen selecteert de subsidieerbare activiteiten
uit de aanvragen en bepaalt de hoogte van de subsidie. De ingediende projecten
worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: vernieuwend karakter,
uitstraling, begroting.

OPMERKING: indien de activiteit niet in aanmerking komt voor subsidiering volgens
boven vermelde voorwaarden, kan de activiteit toch promotioneel worden
ondersteund door opgenomen te worden op de globale affiche.

