Vraag een subsidie aan voor een individueel dossier
Heb je een opleidingskost die niet past in het subsidie-aanbod van het vormingsfonds LDE? In het najaar bekijkt
het vormingsfonds LDE of er een restbudget beschikbaar is voor individuele dossiers.
Je kan een tussenkomst aanvragen tot €12.5 per vormingsuur.

Voorwaarden?







De vorming vindt plaats dit kalenderjaar en binnen de werkuren
Je kan een dossier indienen voor een interne of externe vormingsactiviteit, zoals een:
o Studiedag
o Trefdag
o Infosessie
o Intervisie
o Workshop
o Vorming georganiseerd binnen de organisatie (niet expliciet voor LDE-medewerkers)
o Kortlopende vorming georganiseerd door een derde.
Het thema van de vorming kadert in:
o de versterking van beroepsoverstijgende competenties
o de permanente vorming van dienstverlenende activiteiten
o werken aan loopbaanontwikkeling
o het opmaken van persoonlijke ontwikkelingsplannen
o het implementeren van een kwaliteitsmodel.
Dubbele financiering is uitgesloten. Heb je al een tussenkomst gekregen voor deze vorming
(bijvoorbeeld: een terugbetaling via het vormingsbudget van VIVO, een tussenkomst van een ander
vormingsfonds, enzoverder)? Dan kan je geen financiering meer aanvragen.

Voor wie kan je een dossier indienen?




Voor tewerkgestelde LDE- doelgroepmedewerkers
Voor hun begeleiders op de werkvloer
Voor medewerkers die instaan voor het kwaliteitsvol organiseren van de werking van de LDEonderneming, met oog op duurzame tewerkstelling.

Hoeveel subsidie kan je aanvragen?
Per bewezen en voltooid cursistenuur betalen we een maximale tussenkomst van € 12,50.
Let op: als de aangevraagde en goedgekeurde subsidie het beschikbare budget overschrijdt,
herberekenen we de tussenkomst.
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Hoe moet je de subsidie aanvragen?







Wacht op de lancering van het restbudget voor dit kalenderjaar. Is er geen oproep? Dan is er dit jaar
geen restbudget beschikbaar.
Meld je aan op het Extranet (Nog geen login? Hier vind je meer informatie over Extranet)
Klik op ‘subsidies’
Klik op ‘subsidieaanbod’
Hier vind je alle informatie terug bij ‘Dien een subsidieaanvraag in – restbudget’ op de detailpagina
De uiterste deadline is 15 januari van het volgende kalenderjaar.

Wanneer krijg je de betaling?



Het departement Werk en Sociale Economie (WSE) controleert alle aanvragen in de loop van het
volgende kalenderjaar om te kijken of zij voldoen aan bovenstaande voorwaarden.
Pas na de controle, betalen wij in de tweede helft van van het volgende kalenderjaar alle
tussenkomsten uit.

Meer informatie nodig?
Contacteer het vormingsfonds LDE via vormingen@vivosocialprofit.org..
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