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Artikel 1
Binnen de perken van het meerjarenplan en het krediet daartoe voorbehouden
in het budget van de provincie Oost-Vlaanderen kan, volgens de regels en
voorwaarden hierna bepaald, de vzw Economische Raad voor OostVlaanderen, na beslissing van de Deputatie, aan verenigingen en instellingen
met zetel en/of secretariaat in Oost-Vlaanderen subsidies uitbetalen voor
initiatieven met betrekking tot de promotie van Oost-Vlaamse streekproducten,
bepaald in artikel 2, hetzij van elke sector afzonderlijk hetzij voor de integratie
van deze sectoren.

Artikel 2
Onder Oost-Vlaamse streekproducten wordt verstaan : de producten of voortbrengselen behorende tot één van de volgende sectoren : tuinbouw, voedingsproductie, fabricatie van meubelen of textiel- en kledingnijverheid.
Zij moeten vervaardigd of voortgebracht worden door ondernemingen, die hun
maatschappelijke zetel en hun productie-eenheid in de provincie OostVlaanderen hebben.

Artikel 3
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen moeten de aanvragen uitgaan
van verenigingen of instellingen met rechtspersoonlijkheid, of van OostVlaamse territoriale geledingen van deze verenigingen of instellingen.
Verenigingen zonder winstoogmerk met publiekrechtelijk karakter komen niet
voor subsidies in aanmerking. Dit gegeven wordt afgetoetst op basis van hetzij
aanduiding of voordracht van de meerderheid in een of meer van de organen,
hetzij de meerderheid van de stemrechten in een of meer van de organen,
hetzij dat de financiële middelen voor meer dan de helft ten laste vallen van
een overheidsbudget.
Enkel die uitgaven met betrekking tot aankopen van producten van in artikel 2
beschreven sectoren komen voor subsidiëring in aanmerking. Bovendien moet
het initiatief voor een breed publiek toegankelijk zijn.
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Artikel 4
De aanvraag tot het bekomen van de subsidie dient ten minste één maand
vóór de aanvang van het initiatief waarop zij betrekking heeft per brief gericht
aan de deputatie, p.a. Economische Raad voor Oost-Vlaanderen vzw,
Seminariestraat 2, 9000 Gent.

Artikel 5
De aanvraag moet vergezeld zijn van :
- alle contactgegevens van de aanvrager;
- een afschrift van de gecoördineerde statuten;
- de vermelding van het ondernemingsnummer;
- een omstandige beschrijving van het door het voorgenomen initiatief
nagestreefde doel en van de hierbij aan te wenden werkwijze en middelen;
- een volledige en gedetailleerde opgave van de voorziene inkomsten en
uitgaven, die betrekking hebben op de promotie van de in artikel 2
beschreven sectoren;
- een ondertekende verklaring waaruit blijkt of de aanvrager al dan niet BTWplichtig is;
- de opgave van het Europees rekeningnummer waarop de subsidie dient
gestort te worden.

Artikel 6
Ten laatste 2 weken na de ontvangst van het aanvraagdossier wordt de
aanvrager schriftelijk ingelicht of zijn dossier al dan niet volledig is.
De aanvrager moet desgevallend op schriftelijk verzoek van de Economische
Raad voor Oost-Vlaanderen vzw alle bijkomende inlichtingen verstrekken en
alle bijkomende documenten voorleggen, nuttig voor het onderzoek van de
aanvraag.
De aanvraag wordt door de deputatie als onontvankelijk afgewezen wanneer
niet binnen de maand gevolg wordt gegeven aan dit verzoek.

Artikel 7
Alle aanvragen moeten worden ingediend vóór 1 november van het budgetjaar.
Artikel 8
Uiterlijk 45 dagen na afloop van het initiatief dient een gedetailleerde en
volledige opgave van alle uitgaven met betrekking tot aankopen van producten
van in artikel 2 beschreven sectoren te worden overgemaakt aan de
Economische Raad voor Oost-Vlaanderen vzw, gestaafd door al de
documenten nodig om de uitgaven van het initiatief aan te tonen. De
eindafrekening dient tevens vergezeld te zijn van een overzicht van de
publiciteit die voor het initiatief werd gemaakt en/of in de pers verschenen is
waaruit voldoende blijkt dat aan de meldingsplicht van artikel 10, tweede lid,
werd voldaan.
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Artikel 9
De subsidie kan nooit meer bedragen dan 50 % procent van de door de
initiatiefnemer te dragen en bewezen uitgaven, met een maximum van 1 250
EUR per initiatief. Voor een promotioneel initiatief waarbij meerdere sectoren,
zoals bepaald in art. 2, elkaar promotioneel versterken bedraagt het maximumpercentage 60 %, met een maximum van 1 250 EUR per initiatief.
Eenzelfde initiatief en/of eenzelfde vereniging kan slechts driemaal voor
subsidiëring in aanmerking komen.
Bij uitputting van het krediet geldt een pro rata verdeling.
De deputatie beoordeelt de aanvragen op advies van de Economische Raad
voor Oost-Vlaanderen vzw.
Artikel 10
De beslissing van de deputatie wordt uiterlijk op 31 januari van het jaar volgend
op het budgetjaar aan de aanvrager medegedeeld.
De aanvrager verbindt er zich ertoe in alle publiciteit en drukwerk in verband
met het initiatief te vermelden dat het initiatief werd gerealiseerd met de steun
van de Provincie Oost-Vlaanderen en/of van de Economische Raad voor OostVlaanderen vzw en/of beide logo's aan te brengen.

Artikel 11
Indien de aanvrager meer dan één aanvraag per jaar indient, dienen alle
termijnen en formaliteiten in dit reglement gesteld voor ieder initiatief
afzonderlijk te worden gerespecteerd.

Artikel 12
De deputatie hebben het recht ten allen tijde toezicht (te laten) uitoefenen op
de uitvoering van het genomen initiatief.
Indien blijkt dat de subsidie niet wordt aangewend voor het doel waarvoor ze is
toegekend, moet de subsidie worden teruggevorderd.
Indien blijkt dat onjuiste gegevens in de aanvraag werden opgenomen of dat
het reglement niet correct werd nageleefd, kan de Deputatie, onverminderd het
voorgaande lid, de toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen.
Misbruik kan aanleiding geven tot uitsluiting van toekomstige provinciale
subsidies.

Artikel 13
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2012. Met ingang van deze datum
wordt het reglement van 22 april 2004 betreffende de subsidiëring van
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initiatieven met betrekking tot de promotie van Oost-Vlaamse streekproducten
opgeheven.
Met betrekking tot aanvragen ingediend voor deze datum blijft het reglement
van 22 april 2004 van toepassing.
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