SUBSIDIEREGLEMENT INTERNATIONALE SOLIDARITEIT
AANVRAAGFORMULIER PROJECTEN

GEGEVENS VERENIGING
VERENIGING: ……………………………………………………………………………………….……………
ADRES (zetel) …………………………………………………………………………………………………………………….….………
POSTNUMMER ……………………………………….. GEMEENTE ……………………….………………………………………..
TELEFOONNUMER …………………………………………………..G.S.M. ……………………………….…………………….….
REKENINGNUMMER ……………….…−……………………………………………−…………….……
AFGEVAARDIGDE IN DE GRIS (indien van toepassing) : …………………………………………………..…
ADRES …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
POSTNUMMER ……………………………………….. GEMEENTE ……………………….………………………………………..
TELEFOONNUMER …………………………………………………..G.S.M. ……………………………….…………………….….
E-MAIL ………………………………………………………………………...........................................................

VOORWAARDEN

1

Een erkende vereniging met maatschappelijke zetel in De Pinte?
Ja / Neen

2

Een van de vrijwilligers of ontwikkelingswerkers is ingeschreven in het
bevolkingsregister van De Pinte?
Ja / Neen

3

De vrijwilliger of ontwikkelingssamenwerker werkt actief mee aan het project voor een
lange periode? (voor korte periodes wordt het aanvraagformulier inleefreis gebruikt)
Ja / Neen

4

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

5

Leg uit op welke manier het project aandacht heeft voor structurele oorzaken en noden
en gericht is op de totale ontwikkeling en zelfredzaamheid, emancipatie en participatie
van de lokale bevolking.

6

1 jaar relevante werking kunnen aantonen m.b.t. het project.

INHOUDELIJKE BEOORDELINGSCRITERIA

1

Visie en de focus: toon aan dat het concept van het project helder is, het getuigt van
een langetermijnvisie en scherpe en afgebakende doelstellingen bevat. 0–5 pt

2

Participatie: op welke manier wordt er samengewerkt met een lokale partner? 0–5 pt

3

Lokale draagkracht: wordt het project uitgevoerd en gedragen door lokale actoren? Is
het project gericht op een sterke betrokkenheid van de doelgroep? 0–5 pt

4

Redelijkheid van het budget: staat het projectbudget in verhouding tot het doel en
resultaat van het project? 0–5 pt

5

Is er aandacht voor…
De impact op het milieu of de ecologische effecten ? 0–5 pt

De lokale economie of vormen van eerlijke handel? 0–5 pt

Onderdrukte minderheidsgroepen, vrouwen, kinderen en jongeren? 0–5 pt

6

Duurzaamheid: het project heeft aandacht voor de structurele oorzaken van armoede
en streeft naar duurzame ontwikkeling en zelfredzaamheid van de doelgroep. 0–5 pt

7

Relevantie: draagt het project bij tot de realisatie van de Millenniumdoelstellingen?
0–5 pt

BIJLAGEN
Algemene omschrijving van het project.
Eventuele andere bewijzen.

Handtekening

Formulier indienen bij:
Nele Vercruysse
Secretaris GRIS
K. Albertlaan 1
9840 De Pinte
milieudienst@depinte.be
ten laatste vóór eind januari

Naam

Datum

