REGLEMENT PROJECTSUBSIDIERING SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN.
Art.1

In de jaarlijkse begroting van het Gemeentebestuur wordt een krediet
voorzien onder de titel “Projectsubsidiëring”. Dit krediet is uitsluitend
bestemd ter ondersteuning van uitzonderlijke initiatieven, die aan de criteria
voldoen zoals opgesomd in volgende artikelen.

Art. 2

De aanvraag tot subsidiëring moet uitgaan van een vereniging aangesloten
bij de Bilzense Cultuurraad.

Art. 3

Het project moet een uitzonderlijke, eenmalige organisatie zijn en
plaatsvinden in Bilzen. Enkel na afdoende motivatie en goedkeuring door het
Bestuur van de cultuurraad kan een organisatie die buiten Bilzen plaatsvindt
in aanmerking komen voor subsidiering.

Art. 4

Het project mag geen winstoogmerk hebben tenzij het besteden van de
mogelijke winst op voorhand goedgekeurd wordt door het Bestuur van de
Cultuurraad.

Art. 5

Voor hetzelfde project kan een vereniging geen andere betoelaging via de
Cultuurraad ontvangen.

Art. 6

Het project moet gunstig geadviseerd zijn door de Cultuurdienst en een
hiertoe gemandateerde van het Bestuur van de Cultuurraad. De definitieve
goedkeuring en de vaststelling van het subsidiebedrag gebeuren bij
tweederde meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen tijdens een
bestuursvergadering van de Cultuurraad.

Art. 7

Het project moet ingediend worden door meerdere Bilzense verenigingen,
die hierin substantieel samenwerken.

Art. 8

Het project moet inhoudelijk en in zijn praktische organisatie van kwaliteit
getuigen.

Art. 9

Criteria voor de toekenning en de berekening van het bedrag van een
projectsubsidie zijn:
- De grensoverschrijdende uitstraling
- De promotionele bijdrage geleverd aan de stad
- De mate van samenwerking met andere verenigingen aangesloten bij de
Cultuurraad
- De mate van samenwerking met verenigingen aangesloten bij andere
Adviesraden van Bilzen
- De financiële omvang
- De invloed op het dorpsleven op langere termijn
- Verwachte belangstelling
- Vernieuwende waarde

Art.10 De aanvraag moet schriftelijk gebeuren bij de Cultuurdienst tenminste zes
maanden voor de activiteit plaatsvindt. Ze moet vergezeld zijn van een
kosten- en inkomstenraming, de verwachte belangstelling en de aanwending
van de eventuele opbrengsten.
Art. 11 De Stad Bilzen en de Cultuurraad dienen vermeld te worden in het
programma en in elke aankondiging.
Art. 12 Aanvragen tot subsidiering komen slechts voor honorering in aanmerking
voor zover de kredieten, voorzien in de jaarlijkse begroting, niet uitgeput zijn.
Art. 13 Er kan voor worden geopteerd een project te steunen via logistieke
medewerking vanwege de stad Bilzen. Het al dan niet toestaan van een
financiële tussenkomst via dit reglement staat een eventuele logistieke
ondersteuning niet in de weg. In voorkomend geval gelden ook de
voorwaarden zoals gesteld in dit reglement.
Art. 14 Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering
van dit besluit.

