Projectoproep voor de sensibilisering
of de mededinging inzake hedendaagse
architectuur en cultureel erfgoed
Naam van de aanvragende instelling
'Titel van het project'

Begindatum van het project:

Klik hier om een datum in te geven.

Duur van het project:

xx maanden

Totaalbedrag van het project:

€ XXX,xx

Aangevraagd bedrag:

€ XXX,xx
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1. Persoonsgegevens aanvrager
1.1. Instelling
Naam van de instelling:
Rechtsvorm:
Categorie (omvang): Criteria om de omvang van een onderneming te bepalen
 Micro-onderneming

 Kleine onderneming

 Middelgrote onderneming

 Grote onderneming

Categorie (omvang): Criteria om de omvang van een vzw te bepalen - pagina's 9-10
 Kleine vzw

 Grote vzw

 Zeer grote vzw

Ondernemingsnummer (KBO):
Btw-plichtig:

 Ja

 Neen

Categorie (indien ja):

 Vrijgesteld

 Niet vrijgesteld

 Gemengd

Adres van de maatschappelijke zetel:

Nr.:

Administratief adres (indien verschillend):

Nr.:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnr.:
E-mail:
Website :

1.2. Persoon die gemachtigd is de instelling te vertegenwoordigen
Functie:
Naam:

Voornaam:

Telefoonnr.:
E-mail:

1.3. Contactpersoon voor de subsidie
Functie:
Naam:
Telefoonnr.:
E-mail:

Voornaam:
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1.4. Maatschappelijk doel zoals verschenen in het Belgisch
Staatsblad van: Klik hier om een datum in te geven.

1.5. Activiteiten
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2. Informatie over het project dat ter subsidiëring
voorgelegd wordt
2.1. Categorie binnen de projectoproep
 Sensibiliseringsinitiatieven voor de hedendaagse architectuur en voor de stedenbouwkundige inrichting
 Sensibiliseringsinitiatieven voor het (onroerende, roerende en immateriële) culturele erfgoed
 Initiatieven ter ondersteuning van innovatie in architectuur en stedenbouw
 Initiatieven ter activering van de professionele netwerken en/of de participatieve aanpak

2.2. Titel

2.3. Beschrijving

2.4. Nagestreefde doelen (hoe voldoet het project aan de doelstellingen van de categorie?)
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2.5. Beoogde acties om deze doelstellingen te verwezenlijken

2.6. Doelgroep

2.7. Planning voor de uitvoering

2.8. Evaluatie (Volgens welke criteria en/of indicatoren zal de uitvoering van het project beoordeeld worden?)
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2.9. Te integreren selectiecriteria
2.9.1. Criterium 1 - hefboomeffect

2.9.2. Criterium 2 - innoverend karakter

2.9.3. Criterium 3 - geactiveerde partnerships

2.9.4. Criterium 4 - de lokale, nationale of internationale impact

2.9.5. Criterium 5 - de sociale impact
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2.10. Expertise van de instelling (specificiteit en recurrentie)

2.11. Andere verwezenlijkte projecten die verband houden met de
categorie waarvoor de subsidie aangevraagd wordt

'TITEL VAN HET PROJECT' — BLZ. 8

3. Financiële inlichtingen:
3.1. Gevraagd bedrag
€ XXX,xx

3.2. Bankgegevens - Gevraagde subsidie
IBAN 1* :
BIC:
Rekeninghouder:

3.3. Raming van het totaalbudget van de activiteit
Ramingstabel
In
aanmerking
uitgaven

komende Omschrijving

Totaalbudget

Gevraagd bedrag

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

€

€

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

€
€

€
€

Totaal van de werkingskosten

€

€

Investeringskosten

€
€

€
€

Totaal van de investeringskosten

€

€

€
€
€

€

Personeelskosten

Maandelijks brutoloon
Vakantiegeld
Werkgeversbijdrage RSZ
Maaltijdcheques
Andere

Totaal personeelskosten
Werkingskosten

Uitzonderlijke lasten
Ontvangsten en uitsplitsing

*

Huurprijs en huurlasten
Promotie- en
publicatiekosten
Administratieve kosten
Vervoers- en
verplaatsingskosten
Betalingen aan derden en
onderaannemers, erelonen,
hulppersoneel, ...
Afschrijving
Andere

Eigen ontvangsten
Andere (nader toelichten)

Een bankattest bijvoegen voor elke nieuwe begunstigde of voor elke wijziging van de door de GOB gekende rekening.
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Andere aangevraagde subsidies
TOTAAL ontvangsten
TOTAAL uitgaven

€

€

Totaal

€

€

Raming van de middelen die besteed worden aan de
verwezenlijking van het project
VTE's voor het jaar 2020

VTE's

(vrijwilligers, andere)
(in aantal en in €)

€

4. Documenten, in te dienen in geval van
selectie voor de toekenning van een subsidie:
— De geconsolideerde versie van de statuten;
— De jaarrekeningen (balans en resultaatrekening) van het afgelopen jaar (indien reeds beschikbaar)
of van het jaar n-2, alsook het bewijs dat ze neergelegd werden bij de griffie van de
handelsrechtbank of bij de NBB;
— Een bankattest met betrekking tot het rekeningnummer waarop de subsidie in voorkomend geval
overgeschreven moet worden;
— Een gedetailleerde begrotingsraming aangepast aan de posten die het overwogen project voorziet
(ontvangsten en uitgaven) als de tabel hierboven niet ingevuld wordt;
— Het laatste activiteitenverslag;
— Het mandaat (of de akte) van de persoon die gemachtigd is de vzw te vertegenwoordigen;
— In voorkomend geval het beheercontract, de partnershipovereenkomst;
— Financieringsbronnen van de instelling;
— Elk ander document dat toelaat de aanvraag te staven.
 Aanvinken om aan te geven dat de ingevulde gegevens oprecht en conform zijn, en om het bevoegde
bestuur toestemming te geven om indien nodig ter plaatse te komen controleren.
Datum:
Handtekening:

Terugsturen tegen uiterlijk 8 mei 2020
Dit formulier dient ingevuld, gedateerd en ondertekend digitaal verstuurd te worden
naar volgende adressen:
— gconde-reis@urban.brussels CONDE-REIS Guy
— sdemeter@urban.brussels DEMETER Stéphane
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