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FAQ
 

Hoe worden we op de hoogte gehouden van het verloop van deze projectoproep? 
 
Als uw aanvraag goed is toegekomen bij de Nationale Loterij, ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging. 
 
Het is raadzaam om de website in het oog te houden, deze zal regelmatig worden bijgewerkt om u op de hoogte te houden 
van de voorziene planning.  Op de website zullen ook de begunstigde organisaties worden bekendgemaakt. 
 
Iedere deelnemer zal uiteraard ook persoonlijk op de hoogte worden gebracht over de uiteindelijke beslissing in  zijn / haar 
dossier. 
 

Welke organisaties kunnen deelnemen aan de projectoproep? 
 
Enkel de organisaties die voldoen aan art. 2 van het reglement kunnen deelnemen aan de projectoproep. 
 

Wij zouden een groot project willen indienen, met welke partnerorganisatie(s) gaan we het best hiervoor 
een samenwerking aan? 
 
Indien een project wordt ingediend door meerdere organisaties moet elk van deze organisaties afzonderlijk voldoen aan de 
bepalingen van art. 2 van het reglement. 
 

Hoeveel projecten kan een organisatie indienen? 
 
Elke vereniging kan slechts één kandidaatdossier indienen. Organisaties die een samenwerking beogen in het kader van 
een project kunnen geen ander individueel voorstel indienen, zelfs als dat verschilt van het gezamenlijke project (art. 6 van 
het reglement). 
 

Onze vereniging is nog in oprichting, de statuten werden nog niet gepubliceerd, kunnen wij toch al 
deelnemen aan de projectoproep? 
 
Neen helaas, om te kunnen deelnemen moet de vereniging op het moment van de deelname aan de projectoproep de 
rechtspersoonlijkheid minstens één jaar bezitten en moet ze bovendien de gegevens van een volledig boekjaar kunnen 
voorleggen.  
 

Aan welke criteria moet bij de presentatie van het project aandacht worden besteed? 
 
De verschillende criteria die naar voren moeten worden gebracht, vindt u onder art. 9 van het reglement. 
 

Wat is het maximaal subsidiebedrag dat kan worden verkregen? 
 
Het maximale toegekende bedrag zal niet hoger zijn dan 80% van het totale projectbudget en niet hoger zijn dan € 25.000. 
 

Welke kosten worden in aanmerking genomen?  Komen werkingskosten of personeelskosten in 
aanmerking? 
 
Zie art. 6 van het reglement. 
 

Wanneer worden de begunstigde organisaties bekendgemaakt? 
 
Momenteel kunnen we dit nog niet met zekerheid zeggen. Dit hangt af van verschillende nog onbekende factoren (aantal 
te onderzoeken dossiers, beschikbaarheid van de juryleden, …). Van zodra hierover meer duidelijkheid is, zal deze 
informatie terug te vinden zijn op de website. 
 

Hoe verloopt de uitbetaling van de subsidie aan de begunstigde organisaties ? 
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Zodra het dossier van de vereniging administratief in orde is en na ondertekening door de Staatssecretaris belast met de 
Nationale Loterij van een ministerieel toekenningbesluit wordt de betaling van de subsidie verricht via overschrijving(en) 
door de Nationale Loterij op de in België geopende rekening op naam van de begunstigde. 
 
Meer informatie over de betalingsmodaliteiten vindt u onder art. 11 van het reglement. 
 
 

Indien ons project wordt geselecteerd, hoe brengen we ons dossier administratief dan in orde? 
 
Bijkomend kunnen ter vollediging van het dossier nog volgende documenten worden opgevraagd: 

- De statuten van de vereniging; 
- Een recent en origineel bankattest op naam van de vereniging; 
- Het financieel verslag van het vorige boekjaar; 
- Het laatste activiteitenverslag; 
- … 

 

Vanaf welke datum worden de facturen in aanmerking genomen? 
 
Het project kan gestart worden na deelname aan deze projectoproep. Indien uw project geselecteerd wordt, worden enkel 
de facturen die gedateerd zijn na de datum van indiening van het aanvraagformulier onderworpen aan de controle en 
goedkeuring van de Nationale Loterij. 
 

Ik heb mijn aanvraagformulier volledig ingevuld.  Kan ik dit pslaan om later door te sturen? 
 
Uw anvraag wordt om de paar seconden automatisch opgeslagen. U hoeft het hele proces dus niet in één keer af te werken; 
U kunt uw werkzaamheden onderbreken en op een later tijdstip zonder problemen voortzetten. 
 

Ik heb mijn aanvraag ingediend maar zou nog aanpassingen willen aanbrengen, is dit nog mogelijk? 
 
Neen, het formulier wijzigen of documenten toevoegen is niet meer mogelijk.  Eens de aanvraag werd doorgestuurd wordt 
deze als definitief beschouwd.   
 

Wij hebben subsidies van de Nationale Loterij ontvangen. Nu zouden wij dus het logo van de Nationale 
Loterij op onze publicaties willen aanbrengen. Mogen wij dat logo van de website van de Nationale 
Loterij halen? 
 
Nee. Om gebruik te kunnen maken van het logo van de Nationale Loterij moet u contact opnemen met de dienst Subsidies, 
met vermelding van de naam van de begunstigde organisatie en haar dossiernummer. 
 

Bij wie kan ik met mijn vragen terecht? 
 
U kunt uw vragen sturen naar het e-mailadres projectoproepen@nationale-loterij.be. 
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