PIM, your local dealer for great projects
Een jeugdhuis, jeugdvereniging of individuele muziekliefhebber kan bij Pop in Malle eenmaal per jaar
een aanvraag indienen voor een projectsubsidie. Van jou verwachten we een project of initiatief dat is
afgebakend in de tijd, een duidelijk doel heeft en buiten de reguliere werking van een vereniging valt.
En natuurlijk ook die goesting voor het overbrengen van kwaliteitsvolle muziek. Hoe dit concreet in zijn
werk gaat en meer informatie is terug te vinden in dit document.

REGLEMENT PROJECTSUBSIDIES POP IN MALLE
Artikel 1: Doel
Met dit reglement ondersteunt Pop in Malle projecten, vernieuwende initiatieven die draaien rond de
passie voor muziek, die een kans bieden voor lokaal talent, initiatief en amusement. Het project of
initiatief vindt plaats in Malle. Een project of initiatief is afgebakend in de tijd, heeft een duidelijk doel
en valt buiten de reguliere werking van een vereniging.
Artikel 2: Voor wie
Voor deze subsidie komen in aanmerking:
• jeugdhuizen,
• jeugdverenigingen
• individuele muziekliefhebbers
Eenzelfde aanvrager kan slechts éénmaal per jaar een aanvraag indienen voor een projectsubsidie.
Voor de jeugdhuizen wordt er een uitzondering gemaakt; zij kunnen tweemaal per jaar gebruik maken
van de projectsubsidie. Bij een samenwerking kan voor eenzelfde project slechts door één van de
partners een projectsubsidie aangevraagd worden.
Artikel 3: Waarvoor
Deze subsidie is een verliessubsidie. Deze subsidie is bedoeld voor dat deel van de kosten - met een
maximum van 500 EUR - per project van het project of evenement die niet met het entreegeld
gecompenseerd kunnen worden. Deze kosten worden 100% financieel ondersteund.
Volgende kosten komen in aanmerking voor deze subsidie:
• PA
• Gage van artiesten
• Huur van een zaal of podium - TIP: Jeugdhuis Babylon en jeugdhuis Malmejo zijn niet alleen
goedkope maar ook nog eens geschikte locaties voor al jouw wilde muzikale projecten.
• Kosten voor logistiek (huur materiaal dat rechtstreeks betrekking heeft op het muzikale luik
van het evenement)
Artikel 4: Hoe
Elk jaar zijn worden de beschikbare kredieten verdeeld over de beide jaarhelften (jan-jul en aug-dec).
Een projectsubsidie kan enkel worden aangevraagd middels het aanvraagformulier dat ter beschikking
wordt gesteld.
Aanvragen voor projecten in de eerste jaarhelft kunnen ingediend worden ten vroegste vanaf 30
september in het jaar voorgaand aan het project of initiatief tot ten minste één maand voor het project
of initiatief van start gaat.
Aanvragen voor projecten in de tweede jaarhelft kunnen worden ingediend ten vroegste vanaf 30
maart in het jaar van het project of initiatief tot ten minste één maand voor het project of initiatief van
start gaat.
Aanvragen zullen behandeld worden in de volgorde waarin ze binnen komen zolang er kredieten
beschikbaar zijn.

Artikel 5: Uitbetaling
De uitbetaling gebeurt op basis van een verantwoordingsnota die ons ten laatste twee maanden na
het evenement wordt bezorgd.
Deze verantwoordingsnota bevat:
• een korte inhoudelijke evaluatie
• een overzicht van de facturen
• een overzicht van de inkomsten van de kaartverkoop
Artikel 6: Beoordeling van de aanvragen
De aanvragen zullen behandeld worden in volgorde zoals ze binnen komen. De aanvragen zullen
steeds beoordeeld worden door het dagelijks bestuur van Pop in Malle.
Projecten en initiatieven worden beoordeeld op basis van het doel van het projectsubsidiereglement
zoals omschreven in artikel 1.
Artikel 7: Slotbepalingen
Door een aanvraag in te dienen gaat de aanvrager akkoord met de spelregels zoals bepaald in dit
reglement. Bij oneigenlijk gebruik van de subsidie kan Pop in Malle vzw deze subsidie terugvorderen
en wordt de aanvrager voor twee jaar uitgesloten van dit reglement.

	
  

