
Projectsubsidies

Wat is een projectsubsidie?
Een projectsubsidie wordt toegekend als stimulans voor jongeren bij het organiseren van 
experimentele, originele, uitzonderlijke of vernieuwende activiteiten in de vrije tijd van, voor en door 
jongeren, die afgebakend zijn in de tijd en plaats vinden in de stad Antwerpen.

Wie kan een projectsubsidie aanvragen?
Wie de aanvrager is, heeft in principe geen belang. De aanvrager kan dan ook zijn: 
• een jeugd- , sport- , cultuur- , scholieren- , studentenvereniging of een andere Antwerpse 
vereniging;
• samenwerkingsverbanden tussen verschillende Antwerpse (jeugd)verenigingen;
• een informele groep jongeren; 
• individuele jongeren.

Bij verenigingen moet de activiteit duidelijk buiten hun normale werking vallen.

Om in aanmerking te komen, moeten projecten :
• openbaar zijn;
• laagdrempelig zijn;
• in de vrije tijd van organisatoren en deelnemers/bezoekers worden georganiseerd;
• in de stad Antwerpen worden georganiseerd;
• de nodige toelatingen hebben;
• de nodige verzekeringen hebben voor organisatoren, vrijwilligers, deelnemers en bezoekers.

Hoeveel bedraagt een projectsubsidie?
Bij de goedkeuring van een project wordt een maximumsubsidie bepaald van maximaal 10.000 euro 
per project/aanvraag. 
De uiteindelijke subsidie is gelijk aan het negatief saldo dat blijkt uit de afrekening. Dit bedrag kan 
echter nooit hoger zijn dan het goedgekeurde maximum subsidiebedrag. 

Is er een mogelijkheid tot prefinanciering?
Na de goedkeuring van het project kan 60 % van de maximumsubsidie uitbetaald worden, op advies 
van de jury. 

Hoe verloopt de procedure?
• De aanvraag wordt ingediend bij de stad Antwerpen vóór aanvang van het project:
 o voor projectsubsidies tussen de 0 en 2.500 euro : 2 weken voor aanvang van het project;
 o voor projectsubsidies tussen de 2.500 en 5.500 euro : 6 weken voor aanvang van het 
                  project;
 o voor projectsubsidies tussen 5.500 en 10.000 euro : 2 maanden voor aanvang van het
                  project;
• indien de gevraagde maximumsubsidie lager is dan 2.500 euro wordt door de jeugddienst advies 
uitgebracht. Indien de gevraagde maximumsubsidie gelijk is aan of hoger dan 2.500 euro, wordt door 
een jury advies uitgebracht. 
Deze jury wordt samengesteld door de stad Antwerpen en bestaat uit jongeren, experten uit het 
jeugdwerk en de jeugddienst;



• de toelage wordt toegekend door de bevoegde budgethouder voor bedragen tot  5.500 euro en 
door het college van burgemeester en schepenen voor bedragen boven de 5.500 euro;
• uiterlijk 2 maanden na het einde van het project dient de aanvrager een schriftelijke evaluatie en 
een afrekening in bij de stad Antwerpen. De afrekening moet alle inkomsten en uitgaven bevatten die 
verband houden met het project;
• de volgende kosten komen NIET in aanmerking voor subsidiëring : 
 o loonkosten en artiestenvergoeding voor de organisator(en); 
 o investeringen;
• inkomsten en uitgaven in verband met eten en drinken komen niet in aanmerking voor de 
berekening van de subsidie tenzij men kan aantonen dat de gemaakte kosten nodig zijn voor het 
project en niet terugverdiend worden zodat er geen dubbele inkomsten (inkomsten van verkoop + 
subsidies) worden gegenereerd.


