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Artikel 1: 

Het gemeentebestuur van Zedelgem voorziet een werkings- en projectsubsidie voor de feitelijke vereniging 

die opgericht werd door de raad lokale economie. Deze heeft als doel het stimuleren en ondersteunen van de 

lokale economie in Zedelgem. 

 

Artikel 2: 

Jaarlijks wordt een werkingssubsidie van 1.000 euro toegekend aan de raad lokale economie. 

 

Artikel 3: 

De raad lokale economie komt in aanmerking voor een projectsubsidie van maximum 20.000 euro op 

jaarbasis. 

Per kwartaal zal de uitbetaling gebeuren op basis van de gemaakte kosten voor een project of activiteit. 

De projectsubsidie kan in geen geval groter zijn dan de ingediende facturen. 

 

Artikel 4: 

Om in aanmerking te komen voor deze projectsubsidie moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden: 

• De activiteit of het project moet sterk verband houden met de Zedelgemse economie en moet gericht 

zijn op het bewerkstelligen van een verbetering van het imago of bekendmaken van de KMO of industrie, 

een heropwaardering van het handelscentrum betekenen of een bevordering van de lokale economie in 

het algemeen tot doel stellen. 

• De activiteit of het project moet ruim bekendgemaakt worden en openstaan voor een breed publiek 

• De activiteit of het project moet doorgaan op het grondgebied van Zedelgem 

• Het gemeentelogo en de tekst ‘met medewerking van het gemeentebestuur Zedelgem’ moet bij elke 

aankondiging, publicatie, persbericht, programmaboek, affiche, folder en dergelijke worden vermeld. 

• Deze subsidie kan enkel aangevraagd worden door de feitelijke vereniging. 

 

Artikel 5: 

Elke aanvraag moet gericht worden aan het gemeentebestuur Zedelgem, dienst lokale economie, Pater 

Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem en omvat minimaal volgende gegevens: 

• Een omschrijving van de activiteit of het project met desgevallend vermelding van dag, uur, periode, 

plaats en eventuele deelnameprijs van de activiteit of uitvoeringstermijn van het project 

• Naam, telefoonnummer en handtekening van de vertegenwoordigers van de feitelijke vereniging 

• Gedetailleerde raming van de opbrengsten en kosten, gestaafd met bewijsstukken 

• Documenten ter staving van de activiteit of project zoals uitnodiging, affiche, foto’s,… 

De dienst lokale economie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement en kan 

eventueel bijkomende documenten en inlichtingen vragen. 

 

Artikel 6: 

Als de raad lokale economie een groots evenement wil organiseren dat bovenlokale uitstraling heeft, kan dit 

samen met de gemeente georganiseerd worden via overleg. 

 

 

 

 



 

 

Artikel 7: 

De dienst lokale economie heeft het recht om ter plaatse de activiteit of het project te controleren. Bij 

vastgestelde misbruiken meldt de medewerker dit aan het college van burgemeester en schepenen. 

Inbreuk op de bepalingen van dit reglement kunnen aanleiding geven tot niet uitbetaling of terugvordering 

van de subsidie en/of uitsluiting van toekomstige subsidies. 

 

Artikel 8: 

Dit reglement treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2022. 

 


