PROJECTOPROEP: Strijd tegen COVID-19
WAT?
Vanuit de Vlaamse Regering kreeg de Eerstelijnszone regio Kortrijk de
opdracht om mee te helpen heropflakkeringen van COVID-19 in te dijken.
Vanuit dat perspectief willen wij met deze projectoproep lokale
zorgverstrekkers/hulpverleners in de eerstelijnszone ondersteunen in de
strijd tegen COVID-19.

WIE?
De oproep is gericht aan iedereen (zorgverstrekkers, zorgprofessionelen,
lokale besturen,…) die zich actief inzet in de strijd tegen COVID-19 binnen
de Eerstelijnszone regio Kortrijk (Kortrijk, Kuurne en Harelbeke).

!

Om dubbele subsidiëring uit te sluiten, vragen we een verklaring op eer
dat er geen andere subsidies voor hetzelfde doel aangewend worden.

INITIATIEVEN
De initiatieven die in aanmerking komen voor deze projectoproep, werden of
worden uitgevoerd tussen 1 september 2020 en 30 juni 2021.

Initiatieven hebben betrekking op:
(niet limitatief, met uitzondering van beschermingsmateriaal, meer info - Klik Hier)
•

Sensibilisering rond COVID-19 (naar bv. moeilijk bereikbare en/of kwetsbare

•

doelgroepen, isolatie-, quarantainemaatregelen,…)
Psychosociale hulpverlening (rond bv. eenzaamheid, sociaal isolement,
gezondheidsvaardigheden, mentale gezondheid,…)

•

…

BUDGET
Het totaalbudget van het KBS bedraagt € 10.000 en wordt verdeeld over de
goedgekeurde projecten. Indien meerdere projecten goedgekeurd worden,
wordt het budget verdeeld met een max. van 50% van de bewezen kosten,
met een max. € 2.500 per project.
Bv: indien de bewezen kosten van een goedgekeurd project € 5.000 of meer bedragen,
wordt max. € 2.500 gesubsidieerd. Bij goedkeurde projecten met < € 5.000 bewezen
kosten wordt max. 50% van de bewezen kosten betaald.

HOE?
Hoe dient u een projectvoorstel in?
Stuur uw aanvraag voor 15 december 2020 per e-mail naar info@elzregiokortrijk.be
met als onderwerp ‘Projectoproep – titel van uw project’.
Een ontvankelijk aanvraag bestaat uit :
-

Bijlage 1: Ingevuld aanvraagformulier (+ bijlagen)
Bijlage 2: Verklaring op eer

Ten laatste op 15/01/2021 krijgt u feedback op uw projectvoorstel. Het
toegekende bedrag wordt meegedeeld. Indien u besluit om het project niet uit te
voeren, worden we graag op de hoogte gesteld.

