Digital Belgium Skills Fund:
Digitale vaardigheden inzetten voor maatschappelijke integratie

PROJECTOPROEP 2020
De beschikbaarheid van het Digital Belgium Skills Fund (DBSF) wordt verzekerd op basis
van een door het parlement goedgekeurde wet op de Algemene Uitgavenbegroting voor het
begrotingsjaar 2020. Die wet wordt eind december 2019 ter stemming aangeboden aan de
kamer. De lancering van deze oproep houdt geen garantie in dat de wettelijke basis voor het
DBSF 2020 ook effectief wordt ingeschreven of goedgekeurd. De kandidaten voor deze
campagne moeten de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen voor ze enig engagement
aangaan m.b.t. de realisatie van het ingediende project.

Deze oproep bevat belangrijke informatie over de doelstellingen, de intekenvoorwaarden en
andere gegevens die u nodig hebt om een subsidie aan te vragen voor een project in de
campagne 2020 van et DBSF. In bijlage vindt u:
A.
de template voor het aanvraagdossier
B.
de template voor het financieel plan
C.
de meer gedetailleerde richtlijnen
D.
een voorbeeld van het protocolakkoord

1 Inleiding
Heel wat jongeren en volwassenen zijn geboeid door alles wat te maken heeft met informatica
en nieuwe technologieën. Zij hebben echter niet altijd de mogelijkheid om hun interesses en
talenten ten volle te ontwikkelen. De financiële middelen of netwerken om zich hierin te
bekwamen zijn soms erg beperkt of afwezig.
In de toekomst vereisen bovendien negen op tien jobs digitale vaardigheden. Overheden moeten
er dan ook over waken dat zoveel mogelijk burgers, ongeacht hun leeftijd en achtergrond, de
nodige digitale kansen kunnen grijpen. Het verwerven van digitale vaardigheden is daarbij
cruciaal en krijgt voor deze campagne extra aandacht.
Het Digital Belgium Skills Fund wil inzetten op de ontwikkeling van deze digitale vaardigheden
door projecten te subsidiëren. Het richt zich zowel op maatschappelijke integratie van groepen
kansarme jongeren als op sociaaleconomische integratie van personen in een precaire situatie
op de arbeidsmarkt.
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Het Directoraat-Generaal Digitale Transformatie van de Federale Overheidsdienst Beleid en
Ondersteuning, staat in voor de selectie van projecten die in aanmerking komen voor
ondersteuning vanuit het ‘Digital Belgium Skills Fund’ (DBSF).

2 Wie kan (niet) indienen?
•

•
•

De indiener van de projectaanvraag moet een rechtspersoon zijn met haar
maatschappelijke zetel in België. Het project moet worden uitgevoerd op het
Belgische grondgebied.
Lokale besturen (gemeentebesturen en OCMW’s), Gemeenschaps- en
Gewestelijke overheidsdiensten kunnen geen project indienen bij het DBSF.
Scholen komen enkel in aanmerking voor subsidiëring indien zij het project indienen
en uitvoeren via een vzw.

Organisaties die overwegen een dossier in te dienen, moeten er rekening mee houden dat een
subsidiëring vanuit het DBSF strenge administratieve verplichtingen inhoudt. Enkel
organisaties die voldoende administratieve draagkracht en een gedegen financiële administratie
hebben, zijn in staat de verplichtingen van de subsidiëring na te komen.

3 Indieningsprocedure
Indieners die willen intekenen moeten het daartoe voorziene aanvraagdossier en het financiële
plan invullen (templates in bijlage), en via mail tijdig doorsturen naar DBSF@bosa.fgov.be
De geselecteerde projecten komen in aanmerking voor een financiële ondersteuning tussen
75.000€ en 500.000€. Subsidieaanvragen die deze maximale ondersteuning overschrijden zijn
niet ontvankelijk. Enkel uitgaven die tussen 1 januari 2020 en 30 november 2020 worden
gedaan, komen in aanmerking voor financiële ondersteuning.
Op 19 juli 2019 tussen10 en 12u. is er een informatiesessie gepland in zaal FIJI (2° verdieping)
van de FOD BOSA, WTC III Simon Bolivarlaan 30, 1030 Brussel. Gelieve U hiervoor in te
schrijven via de link “inschrijving DBSF infosessie” vóór 17 juli 2019. U kan een plaats in de
WTC III parking vragen via de zelfde link. Een Franstalige sessie gaat door dezelfde dag van
14 tot 16u.
Ontvankelijkheidscriteria
De subsidieaanvraag is enkel ontvankelijk als het kandidaatsdossier en het financiële plan
volledig en tijdig via mail ingediend worden, uiterlijk op 22 september 2019 – 23u59. De datum
en het tijdstip van deze mail gelden als bewijs.
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De subsidieaanvraag moet bovendien vergezeld zijn van de statuten, van de laatste jaarrekening
en van een bewijs van de handteken bevoegdheid van de perso(o)n(en) die de aanvraag
indienen. Het dossier kan worden ingediend in het Nederlands, Frans of Duits. Andere talen
worden niet aanvaard. Het dossier moet de vooropgestelde templates strikt volgen.
De aanvrager bevindt zich niet in een van de uitsluitingsgevallen zoals bepaald in het artikel 5
§ 1 van het protocol (zie bijlage).
Het kandidaatsdossier is opgesteld conform de richtlijnen (in bijlage). Deze richtlijnen maken
integraal deel uit van de oproep.

4 De selectie
Een onafhankelijke jury zal, in opdracht van en in overleg met de minister van de Digitale
Agenda, samengesteld worden door het Directoraat-Generaal Digitale Transformatie van de
FOD BOSA. De onafhankelijke jury staat in voor de selectie. De jury houdt rekening met de
selectiecriteria zoals bepaald in de richtlijnen (zie bijlage).
Als de einddatum van de oproep is verstreken (22/09/2019) worden alle projectaanvragen
onderzocht door een jury en wordt het budget verdeeld. De aanvrager wordt per mail op de
hoogte gesteld van de beslissing en de (eventueel) toegekende subsidie.
Op basis van de selectiecriteria, kan de jury beslissen om:
• Uw project niet te selecteren.
• Uw project zonder voorbehoud te selecteren.
• Uw project te selecteren, maar slechts een gedeelte van de door u gevraagde steun toe
te kennen.
De eindbeslissing over de toekenning van de subsidie wordt nadien genomen door de minister
van Digitale Agenda op basis van het deliberatieverslag van de jury. Tegen deze beslissing kan
niet in beroep gegaan worden. Beide partijen ondertekenen een protocolakkoord waardoor een
contractuele basis ontstaat.
De uitvoering van deze stap en de verdere afhandeling van de subsidiëring conform de
specificaties van het protocolakkoord (hierbij in bijlage) worden verzekerd door het
Directoraat-Generaal Digitale Transformatie van de federale overheidsdienst Beleid en
Ondersteuning (FOD BOSA).
Timing
•
•
•

Lancering van de oproep: 1 juli 2019
Uiterste datum voor het indienen van de dossiers: 22 september 2019
Beslissing van de jury wordt verwacht in november 2019
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5 Contact
Voor meer informatie over de projectoproep of vragen van technische aard bij het indienen van
uw kandidaatsdossier kan u uitsluitend contact opnemen met:
Peter Maes, Coördinator DBSF
02 740 78 35 – 0475 533 885
dbsf@bosa.fgov.be
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