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Nieuwe provinciaal subsidiereglementen in het kader
van het bevorderen van de toegankelijkheid van
sportactiviteiten en het sporten voor personen met een
handicap

OP VOORSTEL VAN GEDEPUTEERDE IVAN VERLEYEN, BEVOEGD VOOR
SPORT, DEELT DE BESTENDIGE DEPUTATIE HET VOLGENDE MEE:
Om zoveel mogelijk mensen, vooral deze met een fysische beperking, aan het
sporten te krijgen, keurde de Oost-Vlaamse provincieraad recent twee nieuwe
subsidiereglementen goed.
Het eerste is het provinciaal reglement ter subsidiëring van
aanpassingswerken en uitrusting aan openbare sportaccommodaties ter
bevordering van de toegankelijkheid:
tot 1 april kan een Oost-Vlaams gemeentebestuur een aanvraag indienen voor het
verkrijgen van deze subsidie. De aanpassingswerken of aankopen die specifiek
bedoeld zijn voor het toegankelijker maken van de sportaccommodatie voor
personen met een handicap, komen zeker in aanmerking. Het subsidiebedrag is
beperkt tot 50% van de kostprijs van de aankoop of aanpassing met een maximum
van 5 000 EUR.
Het tweede is het provinciaal reglement tot subsidiëring van projecten ter
bevordering van het sporten door personen met een handicap:
zowel sportprojecten van de private- als de overheidssector komen in aanmerking
voor deze subsidie. Dat kan gaan om initiatieven rond regelmatig sporten in
georganiseerd verband of de organisatie van vormingen rond aangepast sporten.
Ook meerdaagse initiatieven komen in aanmerking. Het initiatief moet plaatsvinden
in Oost-Vlaanderen en bedoeld zijn voor het bevorderen van het sporten door de
Oost-Vlaamse personen met een handicap.
De aanvragen moeten, bij wijze van overgangsmaatregel, ingediend worden voor
15 april 2005. Daarna kunnen aanvragen voor deze projectsubsidie ingediend
worden voor 15 november van het jaar voorafgaand aan de aanvang van het
project.
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Inlichtingen:
Gedeputeerde Ivan Verleyen
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
tel. 09 267 82 37
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen
Dienst 113 – Sport (CAS)
Zuiderlaan 13, 9000 Gent
contactpersoon: Katrien De Clercq
tel. 09 243 12 42
fax: 09 243 12 49
e-mail: katrien.de.clercq@oost-vlaanderen.be

