HET PROJECTENFONDS
Heb jij een fantastisch idee, maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Of ben je er al aan begonnen,
maar ben je nog op zoek naar ondersteuning of een duwtje in de rug? Kom dan babbelen met
MIJNLEUVEN! Wij luisteren graag naar je idee om te bekijken hoe we jou kunnen ondersteunen met
advies of centen. Misschien kom je wel in aanmerking voor een subsidie via het projectenfonds.
Jaarlijks stelt de stad Leuven immers een budget ter beschikking om jeugdprojecten te
ondersteunen. Dit projectenfonds wordt beheerd door vzw Stedelijk Jeugdwerk Leuven.
1. Wie kan (g)een aanvraag indienen?
Wie kan een aanvraag indienen?
▪ Leuvense jeugdverenigingen
▪ Leuvense jongeren
Wie kan geen aanvraag indienen?
▪ Klassen, scholen of studenten in het kader van schoolopdrachten.
2. Voor wie moet het project bedoeld zijn?
Leuvense jeugd van 3 jaar tot 25 jaar (of een deel ervan).
3. Wat wordt verstaan onder een project?
▪ Het project ontstaat vanuit een droom, initiatief of werking.
▪ Er is een verregaande betrokkenheid van kinderen en/of jongeren in het project en het
is bij voorkeur vernieuwend voor de doelgroep.
▪ Projecten met aandacht voor specifieke doelgroepen en groepsgerichte projecten
genieten de voorkeur.
▪ Het project is een meerwaarde voor Leuven en past binnen de doelstellingen die de stad
voorop stelt.
▪ Het project mag niet kaderen binnen de reguliere opdrachten van een werking.
▪ Het project moet zich situeren binnen de vrije tijd van kinderen en jongeren.
▪ Het project moet een openbaar karakter hebben (geldt niet voor jeugdwerkprojecten).
▪ Het project stelt maatschappelijke, sociale, culturele en/of sportieve doelstellingen
voorop.
▪ Het project draagt bij tot een warme, solidaire stad waar elk kind en jongere zich thuis
voelt.
▪ Het project kan maximaal drie jaar gesubsidieerd worden, tenzij kan worden aangetoond
dat het project grondig vernieuwd is en maatschappelijk zinvol.
4. Welke projectsubsidies zijn er te krijgen?
Er is een projectsubsidie van 250 EUR tot maximum 2500 EUR mog elijk, en er zijn (enkel voor
erkend Leuvens jeugdwerk) renteloze leningen mogelijk van 500 EUR tot maximum 5000 EUR.
Subsidies worden gebruikt voor organisatorische kosten, promotiekosten, uitbetalingen
workshopgevers en/of artiesten, catering. Subsidies worden niet gebruikt voor de uitbetaling van
vrijwilligers of eigen loon. Uitzondering: non-profit initiatieven met kwetsbare doelgroepen.
5. Wie beoordeelt de aanvragen?
De aanvragen worden beoordeeld door Bram Canniere en Dirk Vansina, respectievelijk
secretaris-penningmeester en voorzitter van vzw Stedelijk Jeugdwerk Leuven, Brusselsestraat
61a, 3000 Leuven. De Raad van Bestuur van deze vzw fungeert als mogelijke
beroepscommissie. Zij kunnen ook eventueel gemotiveerde uitzonderingen toestaan op de
regels.
6. Welke procedure moet gevolgd worden?
1. Je maakt een afspraak met MIJNLEUVEN en bespreekt je project.
2. Je vult een uitgebreider dossier in: “aanvraagformulier projectsteun” en bezorgt dit aan
MIJNLEUVEN, Riena Exelmans, Brusselsestraat 61a, 3000 Leuven, tel. 016 27 28 54, email: riena@mijnleuven.be
De aanvraag moet minimum één maand voor het project gebeuren.
3. Binnen de twee weken ontvang je bericht of jouw aanvraag al dan niet is goedgekeurd.

a. Bij goed nieuws krijg je ook zo snel mogelijk het geld.
b. Als je project niet wordt goedgekeurd, kan je nog altijd bezwaar indienen. De
eerstvolgende raad van bestuur behandelt dan je aanvraag. Eventueel word je
uitgenodigd om je aanvraag te komen toelichten.
4. Het project vindt plaats.
5. Na het project stuur je een “verslag projectsubsidie” op. Eventueel onterecht uitgekeerde
subsidies worden teruggevorderd.
Meer info? Riena Exelmans riena@mijnleuven.be 016 27 28 54

