Reglement subsidies evenementen met hoeve- en streekproducten 2021

Artikel 1 – Doel, begunstigden en voorwaarden
§ 1. Streekproducten Vlaams-Brabant vzw kent in 2021 subsidies toe ter ondersteuning van
evenementen waar streek- en hoeveproducten worden gepromoot. De subsidies worden toegekend
aan openbare besturen, organisaties of verenigingen die hun zetel hebben in Vlaams-Brabant. Hierna
genoemd de ‘organisator’. Particulieren of ondernemingen komen niet in aanmerking om subsidies
aan te vragen via dit reglement.
§ 2. Deze subsidie is niet cumuleerbaar met andere (Europese, Vlaamse of provinciale) subsidies.

Art. 2 – Omschrijving en voorwaarden evenement
§ 1. Het evenement wordt georganiseerd in de provincie Vlaams-Brabant en heeft duidelijk als doel
om de Vlaams-Brabantse hoeve- en streekproducten te promoten. Het kan echter ook gaan om een
onderdeel van een groter evenement.
§ 2. De deelname van de Vlaams-Brabantse hoeve- en streekproducenten moet georganiseerd en
gecoördineerd worden door de organisator.
§ 3. Het evenement is voor een breed publiek vrij toegankelijk en de toegang is niet verbonden aan
een lidmaatschap (bijvoorbeeld bij de organisator).
§ 4. Er moeten min. 5 hoeve- of streekproducenten deelnemen aan het evenement (lid van vzw
Streekproducten Vlaams-Brabant of erkend door VLAM of Europa).
§ 5. Lokale markten met een frequent terugkerend karakter (bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks)
komen niet in aanmerking.

Art. 3 – Aanvraagprocedure
§ 1. De organisator dient een aanvraag in via het mailadres streekpromotie@vlaamsbrabant.be aan
de hand van een volledig ingevuld aanvraagformulier. Dit formulier omvat informatie over de
organisator, het beoogde doel, de Vlaams-Brabantse hoeve- en streekproducenten die zullen
gepromoot worden en de manier waarop. Er moet een inschatting gemaakt worden van het aantal
deelnemers, de begroting van het evenement, een overzicht van de voorziene uitgave, inkomsten en
de kosten ten laste van de deelnemende producenten (bv. standgeld, kosten voor inrichting etc.).

§ 2. Het jaar 2021 is een overgangsjaar. Dit concrete timing vindt u terug op de website. Vanaf 2022
vinden er 2 beoordelingsrondes plaats. Voor events in de maanden januari tot en met juni, is de
einddatum voor het indienen van de aanvraag 30 november. Voor events in de maanden juli tot en
met augustus, is de einddatum voor het indienen van de aanvraag 31 mei. Laattijdige aanvragen
zullen beoordeeld worden tijdens de tweede subsidieronde in het najaar. Een meer uitgebreide
timing, vindt u op de website www.straffestreek.be . De timing wanneer de organisatoren de
beslissing communiceren van het al of niet weerhouden van hun aanvraag en het maximaal
toegekende bedrag, vindt men eveneens terug op de website www.straffestreek.be.

Art. 4 – Beoordelingsprocedure
§ 1. De subsidie aanvraag wordt getoetst op tijdigheid en volledigheid.
§ 2. Een jury beslist over het al dan niet toekennen van de subsidies. Er kan een maximaal forfaitair
bedrag van € 600 aangevraagd worden voor evenementen van minder 3 uur en/of minder dan 10
standhouders met hoeve- of streekproducten. Voor evenementen van meer dan 3 uur en/of meer
dan 10 standhouders met hoeve- of streekproducten kan een maximaal forfaitair bedrag van € 1.200
aangevraagd worden. De streek- en hoeveproducenten die deelnemen aan het event worden door
de organisator vergoed, hetzij door een factuur te betalen voor proevertjes die worden aangeboden
of door het verminderen van het standgeld. Per producent wordt standaard een forfait van € 50
voorzien per producent. Er kan tot een maximum van € 200 betaald worden, indien dit kan gestaafd
worden met facturen van de producent. De producenten kunnen aantonen dat ze ofwel lid zijn van
vzw Streekproducten Vlaams-Brabant, ofwel erkend als streekproduct door VLAM of Europa.
Personeelskosten of verplaatsingskosten komen niet in aanmerking.
§ 3. De jury kan beslissen om slechts een gedeelte van het gevraagde bedrag te subsidiëren. Deze
beslissing wordt steeds meegedeeld aan de organisatie.

Art. 5 – Betalingsmodaliteiten
§ 1. De uitbetaling van de subsidie gebeurt na het beëindigen van het evenement op basis van een
(foto/video)verslag en financiële verantwoording. De financiële verantwoording bestaat uit een
afrekening (met inkomsten en uitgaven) van het evenement, waaruit blijkt dat de toegekende
subsidie gebruikt werd voor het doel waarvoor ze werd toegekend. Deze afrekening wordt gestaafd
met betalingsbewijzen en/of facturen. Uiterlijk 3 maanden na het evenement worden de
documenten digitaal via mail bezorgd aan: streekpromotie@vlaamsbrabant.be.

§ 2. Het bedrag dat verantwoord werd en niet hoger ligt dan het toegekend bedrag wordt zo snel
mogelijk uitbetaald. Deze betaling gebeurt via overschrijving op het rekening nummer van de
organisator dat vermeld werd bij de aanvraag. De organisator verbindt zich ertoe om aansluitend ook
de standhouders zo snel mogelijk na het evenement, uit te betalen.
§ 3. Indien de verantwoording niet, onvoldoende of laattijdig gebeurt kan de jury beslissen om de
subsidie niet uit te betalen.

Art. 6 – Verplichtingen
Door de inschrijving onderschrijven de organisaties onderstaande voorwaarden:
-

De toegekende subsidies aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend
Bij alle communicatie steeds het logo van de provincie Vlaams-Brabant te gebruiken én van
vzw Streekproducten Vlaams-Brabant.
Er wordt steeds een exemplaar van de publiciteit (folders, digitale mailing etc.) verstuurd
naar streekpromotie@vlaamsbrabant.be
De definitieve datum of eventuele wijzigingen van de datum of locatie tijdig te
communiceren naar streekpromotie@vlaamsbrabant.be

Art. 7 – Controle
De jury heeft steeds het recht om toezicht en controle uit te oefenen bij de organisator en tijdens het
evenement, op de aanwending van de subsidie in het kader van dit reglement. De organisator
verplicht er zich toe de nodige inlichtingen te verstrekken en de controle van de jury te aanvaarden.

