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Artikel 1: kader 
Voor zover de kredieten voorzien zijn in het budget op actie 'subsidie culturele 
projecten’ (9.2.2 Voeren van een ondersteunings- en coachingsbeleid voor culturele 
organisatoren, partners en projecten, op budgetcode 2014.6490100/5/0739/01) wordt 
onder de hierna vermelde voorwaarden een stadstoelage verleend voor culturele 
projecten. Hierbij worden initiatieven bedoeld die niet regelmatig worden ingericht en 
die een uitzonderlijk karakter hebben.  
 
 
Artikel 2: subsidie 
Omdat de schaal en de uitwerking van de projecten, die in aanmerking komen voor 
betoelaging binnen dit reglement van zeer uiteenlopende aard zijn, zijn er drie 
trappen van mogelijke ondersteuning, namelijk 600€, 1.200€ en 2.500€. De subsidie 
kan nooit méér dan de effectieve kosten dekken.  
 
 
Artikel 3: criteria 
De projecten moeten aan de volgende criteria voldoen : 
 
Criteria trap 600€  

- zich tot een ruim publiek richten en in Hasselt plaatsvinden 
- niet regelmatig worden ingericht, een uitzonderlijk karakter hebben 
- een bovenlokale uitstraling bezitten  
- een vernieuwend en/of experimenteel karakter vertonen 
- op een bijzondere wijze bijdrage tot de realisatie van het door het 

stadsbestuur uitgestippelde beleid zoals in de meerjarenplanning en de 
visietekst cultuur beschreven 

 
Criteria trap 1.200€  

- zich tot een ruim publiek richten en in Hasselt plaatsvinden 
- niet regelmatig worden ingericht, een uitzonderlijk karakter hebben 
- Een bovenlokale uitstraling bezitten op (minstens) niveau Limburg op vlak van 

duurzaamheid, cultureel eindproduct, cultureel proces of traject 
- een vernieuwend en/of experimenteel karakter vertonen 
- op een bijzondere wijze bijdrage tot de realisatie van het door het 

stadsbestuur uitgestippelde beleid zoals in de meerjarenplanning en de 
visietekst cultuur beschreven 

- verschillende Hasseltse gemeenschappen en/of verenigingen en/of generaties 
worden betrokken bij het project 

 
Criteria trap 2.500€  

- zich tot een ruim publiek richten en in Hasselt plaatsvinden 
- niet regelmatig worden ingericht, een uitzonderlijk karakter hebben 



- een bovenlokale uitstraling bezitten op (minstens) niveau Vlaanderen en 
Brussel en/of Euregio op vlak van duurzaamheid, cultureel eindproduct, 
cultureel proces of traject  

- een vernieuwend en/of experimenteel karakter vertonen 
- op een bijzondere wijze bijdrage tot de realisatie van het door het 

stadsbestuur uitgestippelde beleid zoals in de meerjarenplanning en de 
visietekst beschreven 

- verschillende Hasseltse gemeenschappen en/of verenigingen en/of generaties 
worden betrokken bij het project 

- met welke professionele partner wordt samengewerkt of door welke Hasseltse 
partner wordt dit project gecoacht? Welke Hasseltse locaties, culturele 
organisaties of personen… worden verder betrokken in het project?  

- een duurzaam effect beogen (bijv. wat gebeurt er met de projectresultaten, is 
het project deel van een breder traject, beschrijf het blijvend effect…)   

 
Projecten met een in hoofdzaak commercieel karakter komen niet in aanmerking. 
 
 
Artikel 4: aanvraagprocedure 
Aanvragen dienen steeds ingediend te worden via cultuur@hasselt.be op de 
volgende tijdstippen, steeds rekening houdend met het feit dat het project ten 
vroegste 2 maanden na deze datum zijn aanvang neemt:  

- 15 januari 
- 15 maart 
- 15 juni 
- 15 oktober 

Aanvragen dienen volgende gegevens te bevatten:  
- Naam en gegevens van de initiatiefnemers 
- De beschrijving van het project: o.a. doel, inhoud, partners, beoogde 

doelgroepen… met het oog op de bovenvermelde criteria  
- De praktische gegevens : o.a. waar en wanneer, evt. toegangsprijs 
- Een gedetailleerde begroting van alle inkomsten en uitgaven met daarin 

duidelijk aangegeven de gewenste ondersteuning (600€, 1.200 € of 2.500€).  
 
Het college van burgemeester en schepenen beslist binnen de drie weken na de 
genoemde indiendata over de aanvaarding van de projecten op advies van de dienst 
cultuur. 
 
 
Artikel 5: aanvrager 
De aanvraag moet worden ingediend door degene die het project, waarvoor toelage 
wordt aangevraagd, organiseert, met vermelding van de volledige gegevens van de 
natuurlijke persoon of organisatie in kwestie.  
 
 
Artikel 6: afhandeling 
Met het oog op de definitieve vaststelling van het subsidiebedrag verstrekt de 
organisator binnen de vijf maanden na het plaatsvinden van het initiatief de rekening 
van inkomsten en uitgaven, samen met de nodige financiële bewijsstukken en het 
verslag van de activiteit, gestaafd met documenten. 
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Artikel 8: communicatie 
Mits aanvaarding vermeldt de aanvrager op alle promotiemateriaal het logo van de 
stad Hasselt.  Het bewijs hiervan wordt aan de dienst cultuur bezorgd. 
 
De organisator nodigt het college van burgemeester en schepenen en de dienst  
cultuur uit op de activiteit. 
 
 
Artikel 9. 
Het reglement van 28 januari 2014 wordt opgeheven 
 
 

 


