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Reglement m.b.t. het project G-sport-Pidpa 
 
 
 

1. Doelstellingen project G-sport-Pidpa 
 

Pidpa ondersteunt initiatieven die de sportbeoefening stimuleren van personen met een 
beperking en dit in het kader van een cofinanciering met de bedeelde vennoot. 
 

2. Voorwaarden 
 

Om in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning door G-sport-Pidpa, dienen 
de ingediende dossiers te voldoen aan een aantal voorwaarden: 
 

2.1. De initiatieven dienen ingediend door een of meerdere gemeentelijke vennoten van 
Pidpa en dienen plaats te vinden in het verzorgingsgebied van Pidpa. 

 
2.2. De initiatieven kaderen in de doelstelling zoals gestipuleerd onder punt 1. 

 
2.3. De initiatieven worden financieel ondersteund door de aanvragende vennoot. Het 

ingediende dossier bevat een bewijs van toekenning van subsidie (uittreksel uit de 
notulen van GR of CBS). De ondersteuning kan ook gebeuren via bv het ter 
beschikking stellen van logistieke middelen; in dit geval dient een bewijs bezorgd 
waaruit de tegenwaarde in euro van deze ondersteuning blijkt. 

 
2.4. De initiatieven waarvoor financiële steun gevraagd worden vinden plaats in het jaar 

van toekenning van deze financiële steun (eerste maal in 2018).  
 

2.5. De aanvraag moet gebeuren minstens één maand vóór het event zodat de visibiliteit 
van Pidpa voor en tijdens het event gegarandeerd kan worden. 

 
2.6. Door het indienen van een dossier verklaart de aanvrager zich akkoord met het 

volgende:  
- de financiële bijdrage wordt uitsluitend gebruikt voor het initiatief waarvoor de 

aanvraag is ingediend; 
- bij elke vorm van communicatie rond een initiatief dat een financiële steun 

ontvangt wordt op een duidelijk en in redelijke verhouding met andere 



Reglement G-Sport- Pidpa 2019  pagina 2 van 2 
 

ondersteunende instanties het logo van Pidpa vermeld en/of de vermelding 'met 
de steun van G-sport-Pidpa'. 

- Pidpa krijgt de toelating om ter gelegenheid van het ondersteunde initiatief 
desgevallend bijkomende acties te nemen in het kader van een grotere 
naamsbekendheid. 

 
3. Financiële ondersteuning 
 
3.1. Een ingediend initiatief dat aan alle voorwaarden voldoet krijgt een financiële 

ondersteuning vanwege G-sport-Pidpa gelijk aan het bedrag dat van de 
gemeentelijke vennoot wordt ontvangen.  

 
3.2. De ondersteuning vanwege Pidpa zal nooit groter zijn dan 1.000 € per initiatief en 

maximaal 2 initiatieven per gemeente per jaar.  
 

3.3. Het maximum bedrag van de ondersteuning door Pidpa zal op jaarbasis 25.000 € 
bedragen.  

 
4. Algemeen 
 
4.1. Pidpa behoudt zich het recht voor om ingediende voorstellen geheel of gedeeltelijk 

af te wijzen voor zover deze strijdig zijn met de opdracht en de doelstellingen van 
Pidpa in de ruimste zin.  

 
4.2. Dit reglement gaat in op 1 januari 2019. 

 
 
 


