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1 WIE KAN AANVRAGEN?
1.1 MOET EEN PROJECTVERENIGING VOOR EEN IGS OPGERICHT ZIJN VOOR
DE AANVRAAG VAN DE WERKINGSSUBSIDIE?
Ja, het decreet bovenlokale cultuurwerking stelt als formele voorwaarde dat de aanvrager
rechtspersoonlijkheid moet hebben. Dat betekent dat de projectvereniging, dienstverlenende vereniging of
opdrachthoudende vereniging zoals voorzien in het decreet lokaal bestuur op het moment van de aanvraag
reeds moet opgericht zijn.

1.2 WIE KAN EEN IGS OPRICHTEN?
Gemeenten en AGB’s kunnen een IGS oprichten en er formeel deel van uitmaken. Verenigingen en andere
culturele actoren kunnen echter wel bij de werking betrokken worden, zonder er formeel deel van uit te
maken.

1.3 KAN EEN GEMEENTE DEEL UITMAKEN VAN MEER DAN ÉÉN IGS?
Een gemeente kan ervoor kiezen om deel te nemen aan meer dan één IGS in het kader van het decreet
bovenlokale cultuurwerking.

1.4 IS ER VOORAF EEN VAST AANTAL IGS’EN BEPAALD DAT KAN
ONDERSTEUND WORDEN?
Neen, er is geen maximumaantal IGS’en bepaald. Er is een maximumbudget voorzien van 2 miljoen euro.

1.5 KAN EEN ANTWERPS DISTRICT SAMENWERKEN MET EEN GEMEENTE IN
EEN IGS?
Ja, het decreet voorziet dat een district kan samenwerken met een gemeente in een IGS.

1.6 KAN ER SAMENGEWERKT WORDEN MET GEMEENTEN IN NEDERLAND?
Neen, dat kan niet. Enkel gemeenten in Vlaanderen en het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad komen in
aanmerking.
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1.7 KAN SAMENWERKING MET EEN GEMEENTE BUITEN VLAANDEREN,
BIJVOORBEELD IN WALLONIË?
Dat kan niet. Een IGS, gesubsidieerd in het kader van het decreet bovenlokale cultuurwerking, kan alleen
bestaan uit Vlaamse gemeenten of uit Vlaamse gemeenten en een of meerdere gemeenten uit het tweetalig
gebied Brussel-Hoofdstad.

2 HOE AANVRAGEN?
2.1 VERLOPEN DE AANVRAGEN VIA KIOSK?
Zowel de subsidieaanvragen voor de werkingssubsidies als de aanvragen voor projectsubsidies verlopen via de
webapplicatie KIOSK. In principe is de aanvraagmodule twee maanden voor de uiterste indiendatum
beschikbaar.

2.2 HOE KUNNEN WE HET DOSSIER VOORBEREIDEN?
Het invullen van het dossier zal via KIOSK gebeuren. Daar zijn invulvakken voorzien. De informatie om de
aanvraag te kunnen voorbereiden, zal ruim op voorhand beschikbaar zijn.

3 VOORWAARDEN
3.1 IS HET VOLDOENDE OM ALS IGS SAMEN TE WERKEN MET CULTURELE
ACTOREN OF IS EEN INTERSECTORALE WERKING VERPLICHT?
Een IGS moet verplicht transversaal samenwerken met culturele actoren uit de regio. Dit is een
basisvoorwaarde. Samenwerking over beleidsdomeinen heen (bijvoorbeeld met onderwijs, toerisme,
economie, ruimtelijke ordening, …) is een pluspunt, maar geen vereiste.

3.2 KAN EEN IGS EEN PROJECTSUBSIDIE AANVRAGEN?
Een IGS dat een werkingssubsidie ontvangt binnen het decreet bovenlokale cultuurwerking, kan geen
projectsubsidie aanvragen binnen datzelfde decreet.
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3.3 MAG EEN IGS DAT STRUCTURELE SUBSIDIES ONTVANGT PROJECTEN
ORGANISEREN ALS ACTOR?
Ja, mits dit met het geld uit de cofinanciering van de deelnemende gemeenten gebeurt. De middelen die
vanuit Vlaanderen komen, moeten dienen voor de regierol. Het gaat dan vooral om het samenbrengen en
verbinden van de verschillende culturele actoren in de regio. De middelen die de gemeenten voorzien, kunnen
wel aangewend worden voor de rol als actor.

3.4 WORDEN MET HET SAMENBRENGEN VAN VERSCHILLENDE ACTOREN
ENKEL GEMEENTEN BEDOELD?
Nee, in de werking van de IGS is het samenbrengen van gemeentelijke diensten stap één, maar idealiter
worden ook de socio-culturele verenigingen en andere relevante actoren betrokken.

3.5 KAN EEN HUIDIGE IGS-WERKING OP HET VLAK VAN
CULTUURCOMMUNICATIE EN AFSTEMMING VAN DE PROGRAMMATIE,
ZOALS BEPAALD IN HET DECREET LOKAAL CULTUURBELEID,
GECONTINUEERD WORDEN?
Indien men wil instappen in het nieuwe decreet, moet de werking beantwoorden aan de doelstellingen van
het decreet.

3.6 MOET EEN IGS BIJ DE AANVRAAG EEN ZELFEVALUATIE MAKEN EN WAT
IS DIT DAN PRECIES?
Heb je een reeds bestaand samenwerkingsverband, dan moet je ook een zelfevaluatie maken van de
werking(en) voorafgaand aan de gevraagde subsidieperiode (vanaf 1 januari 2014). Is het IGS pas opgericht,
dan hoeft dit niet.
De zelfevaluatie kan onder meer volgende elementen bevatten: een beschrijving van de huidige en/of voorbije
werking, een sterkte/zwakte–analyse van de voorbije werking, de organisatiestructuur van het
intergemeentelijk samenwerkingsverband (organigram, deelwerkingen), een beschrijving van de financiering
van de werking tot nu toe.
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4 BEOORDELING AANVRAGEN
4.1 WAT ZIJN DE GEVOLGEN WANNEER EEN AANVRAAG VOOR EEN IGS
WORDT AFGEKEURD?
Het IGS heeft in dat geval de mogelijkheid om voor concrete projecten een aanvraag voor projectsubsidie in te
dienen. Die projectsubsidie kan maximaal voor drie jaar aangevraagd worden.

4.2 KAN BEROEP WORDEN AANGETEKEND TEGEN EEN NEGATIEVE
BESLISSING?
Ja, de normale beroepsprocedure voor de Raad van State is van toepassing.

5 FINANCIËN
5.1 HOE MOET DE FINANCIERING VANUIT DE GEMEENTEN GEBEUREN?
De inbreng vanuit de gemeenten moet van zuiver financiële aard zijn. De inbreng kan niet gebeuren onder de
vorm van personeel.

5.2 MAG DE COFINANCIERING VANUIT DE GEMEENTE OOK BESTAAN UIT
HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN PERSONEEL?
Nee, dat kan niet. Het ter beschikking stellen van personeel komt niet in aanmerking als inbreng van de
gemeente. Deze inbreng kan enkel van financiële aard zijn.

5.3 WAT ZIJN DE CRITERIA OM DE HOOGTE VAN DE SUBSIDIE TE BEPALEN?
De aanvrager dient een aanvraagdossier in, dat bestaat uit een inhoudelijk deel (de cultuurnota) en een
zakelijk deel (een financiële meerjarenbegroting). Het inhoudelijk deel en het zakelijk deel moeten op elkaar
afgestemd zijn. De aanvrager geeft in het zakelijk deel aan welk subsidiebedrag nodig is om de doelstellingen
uit het inhoudelijk deel te realiseren. De subsidie kan maximaal 100.000 euro bedragen. De gemeenten
moeten samen minstens eenzelfde bedrag cofinancieren.

5.4 HOEVEEL BEDRAAGT HET TOTALE BESCHIKBAAR BUDGET?
Voor de werkingssubsidies aan IGS’en is 2 miljoen euro voorzien.
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5.5 WORDT DE INBRENG PER GEMEENTE BEKEKEN OF GAAT HET OM
GEZAMENLIJKE COFINANCIERING VANUIT DE GEMEENTEN?
De inbreng vanuit de gemeenten wordt samengeteld om de cofinanciering van de gemeenten te bepalen.

5.6 ZIJN ER SPECIFIEKE RICHTLIJNEN IN VERBAND MET DE INDIVIDUELE
FINANCIËLE INBRENG VAN GEMEENTEN?
Neen, de deelnemende gemeenten kunnen de verdeelsleutel zelf bepalen. Enkel de totaliteit van de
gemeentelijke cofinanciering is van belang.

5.7 KAN FINANCIERING UIT BESTAANDE SAMENWERKINGSVERBANDEN
BEHOUDEN BLIJVEN (BV. MIDDELEN UIT HET
CULTUREELERFGOEDDECREET)?
Werkingssubsidies op dit decreet kunnen gecombineerd worden met werkingssubsidies op andere decreten
op voorwaarde dat een gemaakte kost maar één keer als verantwoording wordt ingediend.

5.8 KAN EEN IGS MET ZIJN STRUCTURELE ONDERSTEUNING ZELF ACTOREN
SUBSIDIËREN?
Dat kan niet met de werkingssubsidie op basis van dit decreet.

5.9 KAN MEN EEN EUROPESE SUBSIDIE COMBINEREN MET
WERKINGSSUBSIDIE VOOR EEN IGS?
Ja, dat kan.

5.10 ZIJN DE DEELGEMEENTEN VAN BRUSSEL GELIJKGESCHAKELD MET
GEMEENTEN?
Neen, ze zijn niet gelijkgeschakeld.

5.11 MOET DE CULTUURNOTA EEN GEDETAILLEERDE OPSOMMING VAN
ALLE GEPLANDE ACTIVITEITEN GEVEN?
Neen, enkel voor het eerste werkjaar is dat vereist.
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5.12 MAG DE UITROL EN/OF WERKING VAN UITPAS GEFINANCIERD
WORDEN MET DE WERKINGSSUBSIDIES BINNEN HET BOVENLOKAAL
CULTUURDECREET?
Ja, dat mag. Een IGS kan de Vlaamse werkingsmiddelen gebruiken voor zowel de opstart als de reguliere
werking van de UiTPAS, zolang die middelen gaan naar de regisseurs-/coördinatierol. Daaronder valt
bijvoorbeeld het afstemmen van een afsprakenkader, bovenlokale communicatie, transversale ondersteuning
bieden, … .
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