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Opnieuw subsidiekansen voor bovenlokale
sportinfrastructuur
Vlaams minister van Sport Philippe Muyters wil ook in 2018 financiële ondersteuning geven
voor bovenlokale sportinfrastructuur. Vlaanderen heeft hiervoor 25 miljoen euro
vrijgemaakt. De minister roept initiatiefnemers en bouwheren dan ook op om een
versnelling hoger te schakelen en hun dossier in te dienen tegen uiterlijk 31 maart 2018.
Sinds zijn aantreden als Vlaams minister van Sport heeft Philippe Muyters consequent ingezet
op de vernieuwing en uitbouw van de sportinfrastructuur in Vlaanderen. “Dat was ook hoog
nodig,” zegt minister Muyters, “Onze sporthallen en zwembaden waren zwaar verouderd en
er waren grote tekorten. We moesten echt een tandje bijsteken. In de eerste jaren heb ik
gewerkt aan de meest acute problemen zoals de zwembaden. Maar intussen heb ik een meer
vraaggericht systeem ontwikkeld zodat initiatiefnemers zelf elk jaar projecten kunnen
indienen.”
Dat vraaggericht systeem is het Sportinfrastructuurplan, een jaarlijkse mogelijkheid voor
private en publieke initiatiefnemers om projecten van bovenlokaal belang in te dienen.
Vlaanderen subsidieert tot 30% van het investeringsbedrag, met een maximum van 1,25
miljoen euro per project. Het kan gaan om nieuwbouwprojecten en om renovaties. Alle
projecten worden doorgelicht door een commissie, waarna een ranking wordt
opgesteld. Iedereen kan indienen: gemeentebesturen, sportclubs, private ondernemingen,…
In 2017 werd via dit systeem in totaal 20 miljoen euro toegekend aan 44 geselecteerde
sportinfrastructuurprojecten.
Tegen uiterlijk 31 maart 2018 kunnen nieuwe subsidieaanvragen worden ingediend. Daarvoor
werd 25 miljoen euro vrijgemaakt. “Het is mijn doel om zoveel mogelijk mensen aan het
sporten te brengen. En wat nodigt meer uit om aan sport te doen dan een mooie, moderne en
goed ingerichte sportinfrastructuur,” zegt minister van Sport Muyters.
We willen indieners dit jaar ook extra ondersteuning bieden. Zo zullen initiatiefnemers zelf
online kunnen nagaan of hun project voldoet aan de minimale vereisten. Op die manier kan
de indiener sneller inschatten of zijn dossier kans op slagen heeft. Zo niet hoeft niet nodeloos
een heel dossier opgemaakt worden, wat tijd, energie en frustraties spaart.

Nog nieuw bij deze 2de oproep is dat ISB de initiatiefnemers zal begeleiden bij de
voorbereiding van hun project en subsidieaanvraag. Op die manier bieden we extra
ondersteuning en trachten we de projecten naar een nog hoger niveau te tillen. Noteer alvast
1 of 6 februari 2018 in uw agenda voor een eerste algemene toelichting over de
subsidiemogelijkheden en het begeleidingstraject.
Meer info over het ganse traject vindt u hier:
www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/ondersteuning/subsidiering-sportinfrastructuur
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