
Ondersteuning Samenwerkingsprojecten Toerisme Vlaamse Ardennen 

 Subsidiereglement 2016 

1. Beleid-, budget- en actieplan 2016 

Toerisme Vlaamse Ardennen vzw (TVA) voorziet voor het budgetjaar 2016 de mogelijkheid om 

projectsubsidies te verlenen voor het uitwerken en ontwikkelen van toeristische projecten in de 

regio Vlaamse Ardennen. De voorwaarden waaraan een toeristisch product of project moet 

voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie van TVA, vindt u in dit subsidiereglement.  

Belangrijk is dat er enkel subsidies gaan naar projectideeën die passen binnen het strategisch 

plan voor toerisme in de Vlaamse Ardennen. Het project of product geeft bovendien invulling 

aan minstens één van de ambities, versterkt het regioprofiel en is het resultaat van een 

samenwerkingsverband waarbij minstens 2 of meer gemeentebesturen betrokken zijn. 

 

2. Welke toeristische projecten komen in aanmerking en welke niet? 

 Projecten dienen prioritair een toeristisch aantoonbare meerwaarde te bieden voor de regio. 

Ze zijn daarom van bovenlokaal belang en hebben toeristen als eerste en belangrijkste 

doelgroep. De projecten hebben als doel de versterking van de promotie en het imago van 

de regio, de professionalisering van de sector maar het kunnen evengoed projecten van 

infrastructurele aard zijn. 

 Projecten versterken het regioprofiel op een eigentijdse, belevingsvolle en innovatieve 

manier. Ze spreken tot de verbeelding en omvatten originele en interactieve ideeën. 

 Projecten hebben een duurzaam karakter en beogen effecten op lange termijn. 

 Projecten zijn financieel en technisch realistisch en haalbaar. Voor projecten van 

infrastructurele aard dient een engagement voor de instandhouding en het onderhoud voor 

een termijn van minimaal 5 jaar te worden aangegaan door de eigenaar(s) en/of 

beheerder(s) van het product. 

 Er worden duidelijke doelstellingen en een stappenplan voor het project uitgewerkt. 

 Projecten met als doel het bewegwijzeren van toeristisch-recreatieve routes, komen niet in 

aanmerking. 

 De projecten hebben een maximale duurtijd van 2 jaar. 

 Per project kan er slechts één aanvraag worden ingediend. 

 

3. Wie komt in aanmerking? 

Volgende instanties, natuurlijke of rechtspersonen komen in aanmerking voor subsidie: 

 Leden van de vzw Toerisme Vlaamse Ardennen (gemeentebesturen, VVV’s en lokale en 

bovenlokale verenigingen die de doelstellingen van de vzw onderschrijven). 

 Aanverwante verenigingen met raakvlakken aan/die bezig zijn met toerisme en toeristische 

productontwikkeling. 

 Toeristische ondernemers en attracties met projecten die zich in de regio voltrekken. 

Bij aanvragen van toeristische ondernemers moeten minstens 2 gemeentebesturen als partners 

betrokken zijn. 

 Er wordt per jaar slechts één dossier per indiener aanvaard. 

 



4. Bedrag van de subsidie 

 In het budget van TVA voor 2016 wordt onder de post ‘Productontwikkeling sector’ een 

bedrag van € 25.000 voorzien. 

 Het subsidiebedrag per project/aanvraag bedraagt maximum € 5.000 en dit binnen de 

perken van het jaarlijks budget. 

 De aangevraagde subsidie mag voor leden van de vzw niet meer dan 60% van de voorziene 

kostprijs voor de uitvoering van het project bedragen. Voor de overige 40% dient zelf in de 

nodige financiering te worden voorzien. Hiervoor moet worden aangetoond dat voldoende 

middelen voorhanden zijn binnen de begroting van de aanvrager/partners van het 

clusterverband of dient gegarandeerde sponsoring aangetoond te worden. 

Indien niet-leden subsidie aanvragen, bedraagt de maximale subsidie 40% van de voorziene 

kostprijs en dient voor de overige 60% zelf in de financiering te worden voorzien. 

 Voor projecten die een subsidie toegekend krijgen vanuit andere organisaties of overheden 

(Toerisme Vlaanderen, Europa, Provincie Oost-Vlaanderen, …) geldt als uitzondering  dat de 

totaal gecumuleerde subsidie niet meer mag bedragen dan 80% van de voorziene kostprijs. 

De overige 20% dient door de aanvrager/partners van het clusterverband of door 

gegarandeerde sponsoring te worden voorzien. 

 Eventuele inkomsten/opbrengsten uit het project (verkoop publicaties, inkomgelden, …) 

dienen realistisch begroot en in mindering van de voorziene kostprijs te worden gebracht. 

 

5. Welke kosten komen niet in aanmerking? 

 Recupereerbare BTW 

 Terugkerende kosten, reguliere kosten die tot de normale werking van de aanvrager behoren 

 Personeelskosten 

 Werkingskosten (reis- en verblijfskosten, telefoonkosten, vergaderkosten, …) 

 Merchandising 

 

6. Aanvraagprocedure 

 Vóór indiening van de aanvraag werd overlegd met de regiocoördinatie voor  een eerste 

aftoetsing en eventuele bijsturing van het dossier. 

 Het dossier is ter goedkeuring en ondersteuning of samenwerking voorgelegd aan de 

betrokken gemeentebesturen. 

 De aanvragen dienen per brief naar Toerisme Vlaamse Ardennen vzw, Veemarkt 27, 9600 

Ronse én per mail toerisme.vlaamseardennen@oost-vlaanderen.be te worden verzonden. 

 De aanvraag is officieel wanneer het aanvraagformulier volledig en ondertekend  en 

vergezeld van de nodige bijlagen, zowel schriftelijk als digitaal werd ingediend. 

 Aanvragen voor het jaar 2016 kunnen ingediend worden tot 31 oktober 2016. 

 

7. Beoordelingsprocedure 

 De aanvraag wordt bij ontvangst op een aantal ontvankelijkheidscriteria gecontroleerd: 

 De regiocoördinatie werd voorafgaand gecontacteerd. 

 Gebruik van het juiste aanvraagformulier en volledige invulling ervan, inclusief bijlagen. 

 Aanvrager komt in aanmerking. 

 De aanvraag wordt afgetoest op basis van de beoordelingscriteria uit punt 2. 
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 De aanvraag wordt beoordeeld door een jury van minimaal 5 personen waarvan 2 

vertegenwoordigers TOV, 2 vertegenwoordigers TVA en (een) expert(en).  

 De Raad van Bestuur van Toerisme Vlaamse Ardennen vzw neemt de uiteindelijke beslissing. 

 

8. Opvolging en afhandeling van het goedgekeurde dossier 

 Na goedkeuring is de aanvrager verplicht de regiocoördinatie tussentijds over de evolutie van 

het project in te lichten. 

 Substantiële wijzigingen aan en in de loop van het project dienen voor akkoord voorgelegd te 

worden aan de raad van bestuur van TVA. Bij het ontbreken daarvan riskeert de aanvrager de 

initieel toegekende subsidie te mislopen. 

 De aanvrager wordt ook verplicht om een evaluatie in te bouwen en de resultaten hiervan te 

verstrekken aan de regiocoördinatie. 

 De gemaakte kosten kunnen per kwartaal maar mogen ook éénmalig na afloop van het 

project worden ingediend door middel van een tussentijds- of eindverslag en aan de hand 

van ondergetekende en volledig ingevulde aangiftesjablonen, digitaal verkrijgbaar bij de 

regiocoördinatie of via de sectorsite ‘sector.tov.be/toerisme-vlaamse-ardennen’ 

 De aangifteformulieren zijn vergezeld van de nodige bewijsstukken (onkostennota’s, 

facturen, betalingsbewijzen, productvoorbeelden, …) en worden per post of manueel 

aangeleverd. 

 

9. Promotie 

 Op het promotiemateriaal dat het voorwerp uitmaakt van het product of dat in functie van 

het nieuw toeristisch product wordt ontwikkeld, worden de logo’s van de Toerisme Vlaamse 

Ardennen en Toerisme Oost-Vlaanderen voldoende prominent in beeld gebracht. 

 Voor activiteiten en lanceringsmomenten worden de leden van TVA en de bestuursleden van 

TOV aangesproken en uitgenodigd. 

 

10. Niet-uitbetaling van de aangevraagde subsidies 

 Subsidies moeten worden terugbetaald of worden niet uitbetaald indien niet aan de 

voorwaarden werd voldaan of in het geval van niet-goedgekeurde substantiële wijzigingen 

van het initieel ingediend project. 
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