Subsidiereglement Internationale Solidariteit
Artikel 1 – Algemeen
Het bedrag voorzien in het gemeentelijk budget voor subsidies internationale solidariteit
wordt als volgt verdeeld:
1.
2.
3.
4.
5.

Werkingstoelage leden GROS met lokale werking: 15%
Educatieve/sensibiliserende initiatieven of fondsenwerving in de gemeente: 50%
Initiatieven voor internationale solidariteit: 15%
Inleefreizen: 10%
Nominatieve bijdrage: 10%

Artikel 2 – Werkingstoelage
Het is belangrijk dat de verenigingen die lid zijn van de GROS en actief in onze gemeente een
kwalitatieve werking kunnen uitbouwen. Daarom wordt een jaarlijkse werkingstoelage
toegekend aan de hand van een puntensysteem. De vereniging mag geen enkele andere
werkingstoelage vanuit de gemeente ontvangen.
Volgende activiteiten van de vereniging komen in aanmerking:

-

deelname aan de vergaderingen van de GROS

1 pt/vergadering

communicatie (tijdschrift, ledenblaadje, E-nieuwsbrief, ...)

2 pt/uitgave

samenwerking met een activiteit van de GROS

2 pt/samenwerking

gezamenlijke organisatie tussen 2 of meer verenigingen

1 pt/samenwerking

vorming van de eigen medewerkers

1 pt/vorming

minstens 3 vergaderingen/bijeenkomsten per jaar

1 pt

minstens 10 vergaderingen/bijeenkomsten per jaar

2 pt

gebruik FT producten of producten die de lokale economie stimuleren

1 pt

Het subsidiebedrag wordt toegekend nadat alle aanvragen zijn geëvalueerd met een
maximum van 150 euro per jaar per aanvrager, binnen de toegekende kredieten.
Ten laatste op 31 januari wordt het aanvraagformulier met de nodige bijlagen ingediend met
betrekking tot activiteiten van het voorgaande kalenderjaar bij de dienst duurzame
ontwikkeling. De dienst herinnert tijdig de leden van de GROS.
Artikel 3 – Educatieve en sensibiliserende initiatieven en/of fondsenwerving in de
gemeente om projecten in het kader van internationale solidariteit mogelijk te
maken
De subsidies onder deze rubriek dienen als ondersteuning in de kosten voor het uitvoeren van
educatieve en sensibiliserende activiteiten of fondsenwerving naar een ruim publiek. Zowel
particulieren als verenigingen kunnen financieel ondersteund worden indien het initiatief
inhoudelijk gelinkt is aan internationale solidariteit.
Voorwaarden:

-

voor deze activiteiten mag geen enkele andere financiële ondersteuning vanuit het
gemeentebestuur of een gemeentelijke adviesraad toegekend worden (uitgezonderd
het gratis ter beschikking stellen van gemeentelijke lokalen)

-

de activiteiten moeten gericht zijn op de Pintse bevolking (publiek toegankelijk) en
doorgaan op grondgebied van De Pinte

-

het initiatief heeft aandacht voor duurzaamheid en eerlijke of lokale handel

-

verwerving van goederen voor de organisatie komt niet in aanmerking

opbrengsten moeten besteed worden aan internationale solidariteit
voldoende communicatie over het initiatief voor, tijdens en na de activiteit
het thema moet inhoudelijk gelinkt zijn aan de doelstellingen van de GROS + logo van
de GROS moet zichtbaar zijn in de communicatie
particuliere aanvrager is woonachtig in De Pinte en/of de vereniging is lid van een
erkende adviesraad

Mogelijke activiteiten (niet limitatief):

-

voordrachten en debatten
tentoonstellingen
workshops
film-, documentairevoorstellingen
muziek-, theater- en poëzievoorstellingen
benefiet
...

Er is geen beperking op het aantal aanvragen per jaar. Het subsidiebedrag wordt toegekend
nadat alle aanvragen zijn geëvalueerd en bedraagt niet meer dan 50% van de effectief
gemaakte kosten per initiatief met een maximum van 800 euro per jaar per aanvrager,
binnen de toegekende kredieten.
Ten laatste op 31 januari wordt het aanvraagformulier met de nodige bijlagen met betrekking
tot activiteiten van het voorgaande kalenderjaar ingediend bij de dienst duurzame
ontwikkeling.
Artikel 4.1 – Projecten voor internationale solidariteit
De subsidies onder dit artikel dienen voor ondersteuning van projecten van verenigingen,
vrijwilligers of ontwikkelingswerkers waaraan zij meewerken en aan de bevolking van De Pinte
bekendmaken.
Voorwaarden:

-

Een erkende vereniging met maatschappelijke zetel in De Pinte

-

De aanvrager moet het gemeentebestuur/GROS regelmatig op de hoogte houden van
de activiteiten. De aanvrager moet bereid zijn om een infosessie te geven voor de
GROS, scholen, verenigingen, … indien de GROS dit vraagt.

-

Aandacht hebben voor structurele oorzaken en noden en gericht op de totale
ontwikkeling en zelfredzaamheid, emancipatie en participatie van de lokale bevolking.

-

1 jaar relevante werking kunnen aantonen mbt het project

vrijwilligers of ontwikkelingswerkers ingeschreven in het bevolkingsregister van De
Pinte die actief meewerken aan het project gedurende een langere periode.

Project:

-

vrijwilligerswerk in een land in ontwikkeling
opvolging van projecten van internationale solidariteit in het betreffende land
vorming ter plaatse

-

contacten leggen bij lokale overheden om structurele veranderingen teweeg te
brengen

-

…

Het subsidiebedrag wordt toegekend nadat alle aanvragen zijn geëvalueerd en bedraagt niet
meer dan de effectief gemaakte kosten met een maximum van 500 euro per jaar per
vereniging, binnen de toegekende kredieten.
Ten laatste op 31 januari wordt het aanvraagformulier met de nodige bijlagen met betrekking
tot projecten van het voorafgaande kalenderjaar, ingediend bij de dienst duurzame
ontwikkeling.
Artikel 4.2 - Inhoudelijke beoordelingscriteria voor toekenning subsidies projecten
voor internationale solidariteit
§1. Visie en de focus: het concept van het project is helder, het getuigt van een
langetermijnvisie en bevat scherpe en afgebakende doelstellingen. (0 tot 5 punten)
§2. Participatie: op welke manier wordt er samengewerkt met een lokale partner (0 tot 5
punten)
§3. Lokale draagkracht: het project is uitgevoerd en gedragen door lokale actoren. Het
project moet eveneens gericht zijn op een sterke betrokkenheid van de doelgroep. (0 tot 5
punten)
§4. Redelijkheid van het budget: een projectbudget staat in verhouding tot het doel en
resultaat van het project. (0 tot 5 punten)
§5. Is er aandacht voor
 de impact op het milieu of de ecologische effecten?(0 tot 5 punten)
 lokale economie of vormen van eerlijke handel? (0 tot 5 punten)
 aandacht voor onderdrukte minderheidsgroepen, vrouwen, kinderen en jongeren (0 tot 5
punten)
§6. Duurzaamheid: het project heeft aandacht voor de structurele oorzaken van armoede en
streeft naar duurzame ontwikkeling en zelfredzaamheid van de doelgroep;
(0 tot 5 punten)
§7. Relevantie: het project draagt bij tot de realisatie van de Millenniumdoelstellingen.
(0 tot 5 punten)
Artikel 5 – Inleefreizen in het kader van internationale solidariteit
Definitie inleefreis: een reis die voornamelijk gericht is op kennismaking met projecten van
internationale solidariteit. De inleefreis moet leiden tot een daadwerkelijke ontmoeting tussen
verschillende culturen en moet bijdragen tot wederzijds begrip en respect, tot een betere
internationale verstandhouding en tot een betere kennis van ontwikkelingsproblematieken.
Deze subsidie kan een ondersteuning zijn voor individuele personen die als vrijwilliger
kennismaken met een project in het buitenland. Deze ervaringen kunnen ertoe bijdragen om
in De Pinte een ruimere bewustwording van internationale solidariteit te creëren.
Voorwaarden:

-

ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van De Pinte
de inleefreis kadert binnen een voldoende gelegitimeerd project
de vrijwilliger ontvangt geen prestatievergoeding voor de verrichte activiteiten
het gemeentebestuur of de GROS regelmatig op de hoogte houden van de activiteiten

-

een infosessie geven voor de GROS indien dit gevraagd wordt + bereidheid om dit te
doen voor scholen, verenigingen, ...

-

een concreet verslag en financieel overzicht te bezorgen aan het gemeentebestuur.

Het subsidiebedrag wordt toegekend nadat alle aanvragen zijn geëvalueerd en bedraagt niet
meer dan de effectief gemaakte kosten met een maximum van 400 euro per jaar per
aanvrager, binnen de toegekende kredieten.

De aanvrager kan éénmalig een aanvraag indienen voor een inleefreis.
Inhoudelijke beoordelingscriteria

-

In welke mate is er in inhoudelijke voorbereiding voorzien voor de vrijwilliger?

-

In welke mate draagt de inleefreis bij om nadien andere mensen te
informeren/sensibiliseren over het project?

In welke mate wordt de kwaliteit van de inleefreis beschreven (verslag + aanwending
subsidie)?

Elk criterium wordt beoordeeld met volgende puntenquotering: niet (nul punten), matig (één
punt), behoorlijk (twee punten), veel (drie punten) en zeer veel (vier punten).
Aan de hand van het totaal aantal behaalde punten zal volgend subsidiebedrag worden
toegekend:
3 – 5 punten
200 euro
6 – 8 punten
300 euro
9 – 12 punten
400 euro
Een aanvraag die op één van de criteria nul punten scoort, komt niet in aanmerking voor
subsidie.
Artikel 6 – Nominatieve bijdrage
50% voor 11 11 11
50% voor overige leden van de GROS
Indien het voorziene budget niet is opgebruikt voor punt 2-5, wordt het resterende bedrag bij
de voorziene 10% gevoegd.
De leden van de GROS komen in aanmerking voor deze bijdrage indien ze voldoen aan de
voorwaarden zoals beschreven in de statuten mbt het lidmaatschap.
Artikel 7 – Noodhulp
Voor noodhulp wordt in het gemeentelijk Meerjarenplan een afzonderlijk budget voorzien. De
toewijzing van dit budget gebeurt door het college van burgemeester en schepenen, zo
mogelijk op advies van de GROS.
Artikel 8 – Aanvragen subsidie
1. Werkingstoelage
Leden van de GROS met een lokale werking dienen jaarlijks het aanvraagformulier in bij de
dienst duurzame ontwikkeling conform de voorwaarden zoals bepaald in artikel 2.
2. Subsidie voor educatieve en sensibiliserende initiatieven of fondsenwerving
1. Het aanvraagformulier voor een toelage voor de organisatie van een activiteit wordt
ingediend bij de dienst duurzame ontwikkeling. Bij de aanvraag wordt een gedetailleerde

omschrijving van de actie gevoegd waaruit blijkt dat de actie aansluit bij de doelstellingen van
de GROS en beantwoordt aan de voorwaarden.
2. Op promotiemateriaal en mededelingen naar aanleiding van de activiteit dient het logo van
de GROS aanwezig te zijn.
3. Na het beëindigen van de activiteit bezorgt de initiatiefnemer aan de dienst duurzame
ontwikkeling een gedetailleerd overzicht van de uitgaven en van de eventuele winst.
4. Indien een geplande activiteit niet kan doorgaan of indien de gegevens die bij de aanvraag
werden verstrekt veranderd zijn, brengt de initiatiefnemer de dienst duurzame ontwikkeling
daarvan onmiddellijk op de hoogte.
5. Ten laatste op 31 januari wordt het aanvraagformulier met de nodige bijlagen ingediend bij
de dienst duurzame ontwikkeling.
3. Subsidie voor projecten voor internationale solidariteit
1. Het aanvraagformulier voor een project voor internationale solidariteit wordt ingediend bij
de dienst duurzame ontwikkeling. Bij de aanvraag wordt een gedetailleerde omschrijving van
het project gevoegd waaruit blijkt of het project voldoet aan de inhoudelijke
beoordelingscriteria (art. 4.2).
2. Indien een gepland project niet kan doorgaan of indien de gegevens die bij de aanvraag
werden verstrekt veranderd zijn, brengt de initiatiefnemer de dienst duurzame ontwikkeling
daarvan onmiddellijk op de hoogte.
3. Ten laatste op 31 januari wordt het aanvraagformulier met de nodige bijlagen ingediend bij
de dienst duurzame ontwikkeling.
4. Subsidie voor inleefreizen
1. Voor aanvang van de inleefreis wordt het aanvraagformulier ingediend bij de dienst
duurzame ontwikkeling.
2. Tien dagen na de aanvraag wordt de aanvraag ontvankelijk of niet-ontvankelijk
verklaard.
3. Ten laatste op 31 januari wordt het aanvraagformulier met de nodige bijlagen ingediend
bij de dienst duurzame ontwikkeling.
Artikel 9 – Toekenning subsidie
De dienst duurzame ontwikkeling bereidt de beoordeling en subsidieverdeling voor, conform
het subsidiereglement en legt dit ter advies voor aan de GROS die op basis hiervoor een
advies formuleert voor het schepencollege.
De subsidies worden toegekend door het schepencollege volgens de voorwaarden van het
subsidiereglement en het advies van de GROS.
Indien de beslissing van het college van burgemeester en schepenen niet overeenstemt met
het advies van de GROS, dient het college haar beslissing te motiveren tegenover de GROS.
De doelstellingen van de GROS primeren boven alle vermelde artikelen van dit reglement en
kunnen aanleiding geven tot een negatief advies.

