REGLEMENT PROJECTSUBSIDIE VOOR
INTERNATIONALE SOLIDARITEIT
Ondersteuning van duurzam e, mondiale projecten in het zuiden

(Dit reglement treedt in werking vanaf 1 december 2019 en vervangt het vorige ‘subsidiereglement
voor ontwikkelingssamenwerking’)

Hoofdstuk 1: Basisprincipes en begrippen
Overeenkomstig de bepalingen van dit reglement kan de gemeenteraad toelagen
toekennen voor activiteiten in het kader van initiatieven voor internationale solidariteit in
het zuiden. Met deze subsidies wil het gemeentebestuur van Kontich verenigingen en
andere initiatiefnemers ondersteunen die actief meewerken aan een concreet
ontwikkelingsproject in het zuiden.
Dit subsidiereglement heeft uitsluitend tot doel om projecten in het Zuiden te ondersteunen
die worden gedragen door bepaalde rechtspersonen of door bepaalde feitelijke
verenigingen.
Dit reglement kadert in de beleidsdoelstelling ‘duurzame ontwikkeling’ en de realisatie van
de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s. Met dit reglement wil het Lokaal
Bestuur Kontich bijdragen tot de verbreding van het draagvlak voor internationale
solidariteit en directe verbondenheid met het Zuiden.
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan:
Het Zuiden: De niet-Europese landen die vastgelegd zijn op de lijst van ontvangende
landen, opgenomen als bijlage bij de richtlijn van het Development Assistance Committee
(DAC) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
aangaande rapportering ODA. Deze landen worden ‘DAC-landen’ genoemd.
ODA: Official Development Assistance (officiële ontwikkelingssamenwerking) zoals
bepaald volgens de criteria van het DAC.
Project: Onder ‘project’ wordt een afgebakend geheel van activiteiten, beperkt in de tijd,
verstaan. Deze activiteiten maken geen deel uit van de reguliere werking van de aanvrager
of de begunstigde organisatie.
Aanvrager: Dit is de persoon die woont in Kontich en het contact/ de link is tussen het
gemeentebestuur, de Mondiale raad en de begunstigde organisatie. Deze persoon zal het
project en de begunstigde organisatie vertegenwoordigen in Kontich en gaat hiervoor ook
het engagement als vrijwilliger aan binnen de Mondiale Raad van Kontich.
Begunstigde organisatie: Is een erkende ngo1 of is geregistreerd als 4de
Pijlerorganisatie2. Het is de organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het
project zoals beschreven in de subsidieaanvraag.
Partners in het Zuiden: De verschillende actoren in het Zuiden waarmee de begunstigde
organisatie van de subsidie samenwerkt om het voorgestelde project uit te voeren.
Partners in het Zuiden kunnen zijn: niet-gouvernementele organisaties (ngo’s), 4de
pijlerorganisaties, diasporaverenigingen, vakbonden, private instellingen.
Rechtspersoon: Is een organisatie die als juridische eenheid opereert en eigen rechten
en plichten heeft die losstaan van de rechten en plichten van de eigenaar of bestuurder.

1
2

ngo = niet-gouvernementele organisatie (https://www.ngo-federatie.be/nl/belgische-ngos/belgische-ngos)
4de Pijlersteunpunt: https://4depijler.be
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Feitelijke verenigingen: Elke vereniging zonder winstoogmerk van twee of meer
personen die in onderling overleg een activiteit of project organiseert met het oog op de
verwezenlijking van een onbaatzuchtige doelstelling, met uitsluiting van enige
winstverdeling onder haar leden en bestuurders, en die een rechtstreekse controle
uitoefent op de werking van de vereniging.
Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s (sustainable development
goals): Deze werden goedgekeurd op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
in september 2015. Ze zijn de opvolgers van de Millenniumdoelstellingen, met dit
fundamentele verschil dat ze niet meer uitgaan van de klassieke Noord-Zuid indeling. De
SDG’s zijn universeel en gelden voor alle landen in de wereld, Noord en Zuid, Oost en
West. Dit betekent dat er veel uitdagingen zijn en tegelijk veel kansen om gezamenlijk de
schouders onder dit universele verhaal te zetten. De SDG’s richten zich op overheden,
bedrijven, universiteiten en wetenschappelijke instellingen, verenigingen en organisaties,
en op de burgers, waar ook ter wereld. Voor steden, gemeenten en OCMW's, als
eerstelijnsoverheid bieden de SDG’s een interessant kader om vanuit het lokale beleid en
de lokale praktijk het verband te leggen tussen lokaal en globaal.
Duurzame ontwikkeling: De ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige
generatie zonder de mogelijkheden tot behoeftevoorziening van toekomstige generaties in
gevaar te brengen, waarbij aandacht wordt geschonken aan de integratie van en de
synergie tussen de sociale, de ecologische en de economische dimensie, en waarvan de
realisatie een veranderingsproces vergt waarin het gebruik van hulpbronnen, de
bestemming van investeringen, de gerichtheid van technologische ontwikkeling en
institutionele veranderingen worden afgestemd op zowel toekomstige als huidige
behoeften.

Hoofdstuk 2: Erkenningsvoorwaarden en beoordelingscriteria
Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van een projectsubsidie moeten de
subsidie-aanvragen aan volgende voorwaarden voldoen:
Voorwaarden voor de aanvrager en begunstigde organisatie:


De aanvrager van de subsidie woont in Kontich en is bereid zich te engageren als lid
van de Mondiale Raad3.



De begunstigde organisatie is een erkende ngo of is geregistreerd als 4de
Pijlerorganisatie.



De begunstigde organisatie moet een structurele samenwerking hebben met de
partner(s) in het Zuiden.



De begunstigde organisatie heeft haar hoofdzetel in België. De partner(organisatie) in
het Zuiden beschikt eveneens over een organisatiestructuur (bv. een plaatselijke ngo,
een coöperatieve, een lokale overheid, erkende school, …)



De begunstigde organisatie beschikt over een publiek toegankelijke website of andere
sociale media met informatie over het project.

Voorwaarden voor het project:


Het project vindt plaats in een ontwikkelingsland dat voorkomt op de DAC-lijst
opgesteld door de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling).

3

Mondiale Raad = vroegere GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) www.kontichmondiaal.be
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De begunstigde organisatie kan via dit reglement slechts voor 1 project per jaar een
subsidie ontvangen.



Eenzelfde project kan voor maximaal drie (al dan niet opeenvolgende) jaren een
subsidie krijgen. Toekenning van een projectsubsidie voor een bepaald jaar houdt geen

enkele toezegging in voor eventuele volgende (project)jaren. De aanvragende
organisatie kan altijd een nieuw project indienen. Dit nieuwe project moet een
duidelijke eigen doelstelling hebben en is opnieuw afgebakend in tijd en ruimte. We
kunnen spreken van een nieuw project wanneer of de doelgroep, of de locatie of het
thema wijzigt ten opzichte van de voorbije projectjaren. Bovendien moet het project
een duidelijk aantoonbare kwalitatieve groei en verbetering kunnen aantonen wanneer
meerdere jaren voor hetzelfde project een aanvraag wordt ingediend.


In alle communicatie over het project wordt het gemeentebestuur van Kontich vermeld
als ondersteunende partner.



Het zuidproject mag geen winstgevend of commercieel doel nastreven.

Beoordelingscriteria voor het project:


Lokale verankering: Het project is ingebed in een bredere lokale context en
wordt mee gedragen door de partner(s) in het Zuiden. De projecten zijn bij voorkeur
ingebed in een lokale ontwikkelingsstrategie.



Het project draagt bij tot duurzame ontwikkeling, met voldoende aandacht voor
eigenaarschap en diversificatie van de inkomsten. Het voorziet de noodzakelijke
stappen om de zelfredzaamheid te bevorderen, zodat het project na beëindiging van
de subsidie zelfstandig kan blijven verder werken.



Het project is gericht op maatschappelijke emancipatie en op directe bevordering
van het welzijn in de brede zin van het woord.



Het project is gericht op participatie en inspraak van de doelgroep.



De voorgestelde resultaten zijn haalbaar binnen de gestelde periode en er is een
evenwichtige verhouding tussen de ingezette middelen en personen enerzijds en de
verwachte effecten anderzijds.



Het project is gericht op ervaringsuitwisseling en samenwerking tussen de
partners in het Noorden en Zuiden.



Een aantal kosten komen niet in aanmerking voor de subsidie: reis- en andere kosten
van de begunstigde organisatie uit het Noorden en lonen van buitenlandse
coöperanten.



Onvolledige aanvragen maken geen kans op toekenning van een projectsubsidie.

Hoofdstuk 3: Aanvraagprocedure en verantwoording
1° Het gemeentelijke informatieblad (november-december) en de gemeentelijke website
roepen kandidaat aanvragers op om hun aanvraag voor te bereiden en deze voor 15
januari in te dienen. De aanvragers die in het vorig kalenderjaar een aanvraag hebben
ingediend, ontvangen een herinneringsmail van de bevoegde ambtenaar in november.
2° De subsidieaanvraag wordt digitaal ingediend ten laatste op 15 januari (voor
middernacht) via het online loket van de gemeente. Wanneer door uitzonderlijke
omstandigheden de aanvraag niet online kan gebeuren, wordt de bevoegde ambtenaar
van de Dienst Lokaal Mondiaal Beleid minstens 2 weken voor het verstrijken van de
deadline hiervan op de hoogte gebracht.
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De aanvraag moet alsnog gebeuren via het speciaal daartoe bestemde formulier. Het
formulier is te bekomen op aanvraag bij de bevoegde ambtenaar, op de website van de
gemeente of op de website van de mondiale raad (www.kontich-mondiaal.be). Beperkte
bijlagen zijn mogelijk.
3° De aanvrager krijgt van de bevoegde ambtenaar een schriftelijke bevestiging voor
ontvangst van het dossier.
4° De bevoegde ambtenaar maakt een kopie van de aanvraagformulieren (en eventuele
bijlagen) over aan de leden van de Mondiale Raad die deel uitmaken van de werkgroep
‘Subsidies’.
5° Op basis van de ingediende aanvragen maakt de werkgroep en het bestuur van de
Mondiale Raad tegen ten laatste 15 maart een inhoudelijke beoordeling van de projecten
en ontwerpt een voorstel tot toekenning van een projectsubsidie. Dit voorstel wordt
voorgelegd, na advies van de Mondiale Raad, voor goedkeuring aan het College van
Burgemeester en Schepenen (CBS). Het CBS neemt een beslissing over het advies van de
Mondiale Raad De goedgekeurde projectsubsidies worden uitgekeerd voor 30 juni op de
rekening van de begunstigde organisatie.
6° De bevoegde ambtenaar deelt schriftelijk de beslissing van het CBS inzake het
subsidiedossier aan de aanvrager mee.
De aanvrager heeft recht op een motivering van het CBS wanneer een dossier negatief
beoordeeld wordt inzake de toekenning van de aangevraagde projectsubsidie.
Een negatieve beslissing voor de toekenning van een projectsubsidie is geen restrictie om
het volgende jaar een nieuwe aanvraag in te dienen.
7° Wanneer het voorgaande jaar ook een projectsubsidie werd aangevraagd, moet bij de
huidige aanvraag een volledig ingevuld evaluatieverslag over de laatst toegekende
projectsubsidie toegevoegd worden.
Wanneer het volgende jaar geen nieuwe aanvraag voor een projectsubsidie wordt
ingediend, moet een volledig ingevuld evaluatieverslag bezorgd worden aan de Mondiale
Raad Kontich ten laatste op 31 augustus van het jaar volgend op het jaar van de
projectsubsidie. Hiervoor moet altijd het standaardformulier gebruikt worden.
Op vraag van de Mondiale Raad en/of het gemeentebestuur moet aanvullende informatie
verstrekt kunnen worden bij het evaluatieverslag.
8° Indien zou blijken dat de aanvrager of de begunstigde organisatie onjuiste gegevens
verstrekt heeft of dat één of meer voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd,
dan kan het CBS beslissen om een subsidie geheel of gedeeltelijk te weigeren of terug te
vorderen. In dit geval kan het CBS ook beslissen om een organisatie van verdere
subsidiëring in de toekomst uit te sluiten.
9° Een projectsubsidie kan geheel of gedeeltelijk geweigerd of teruggevorderd worden,
indien blijkt dat toekenning ervan een dubbele subsidiëring zou inhouden. Dit betekent dat
de financiering van dezelfde kosten door andere financieringsbronnen niet zijn toegestaan.
Een subsidie, verleend op basis van dit reglement, mag wel worden gecumuleerd met een
andere subsidie van bijvoorbeeld de provincie of met een gelijkaardige subsidie van een
andere overheid, zolang dezelfde uitgaven geen twee maal gesubsidieerd worden.
Cofinanciering wordt steeds vermeld bij de aanvraag en de projectbegroting, met een
duidelijk overzicht welke middelen welke kosten zullen dekken.
10° De aanvragen voor een projectsubsidie worden één maal per jaar behandeld, alle
aanvragen die na 15 januari binnenkomen, zullen het volgende jaar behandeld worden.
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