Projectoproep Internationale Solidariteit

REGLEMENT
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen;
Overwegende dat de gemeente Ukkel al een tiental jaar projecten rond internationale
samenwerking ondersteunt;
Dat de gemeente in het kader hiervan, via haar dienst Internationale Solidariteit, een meer
gestructureerd begeleidingsbeleid van de lokale initiatieven rond internationale solidariteit
wil invoeren, dat zich meer bepaald vertaalt in de lancering van een projectoproep;
Overwegende dat het onderhavige reglement als doel heeft de projectoproep van de dienst
Internationale Solidariteit te structureren om de voornamelijk Ukkelse verenigingen die actief
zijn rond internationale samenwerking en solidariteit te begeleiden bij de ontwikkeling van
structurerende en duurzame projecten ten bate van ontwikkelingslanden;
Dat het er eveneens toe strekt bij te dragen aan de wereldburgerschapseducatie van de
Ukkelaars, de mobiliteit van de Ukkelse jongeren te bevorderen in het kader van
internationale samenwerkings- of solidariteitsprojecten gedragen door Brusselse
verenigingen, de interculturele ontmoetingen in de gemeente te stimuleren en de projecten
van de Ukkelse actoren van internationale solidariteit op te waarderen;
Dat in het kader van deze projectoproep bijgevolg een subsidie toegekend zal worden aan de
kandidaten wiens project geselecteerd wordt;

ARTIKEL 1 - VOORWERP
Het onderhavige reglement beoogt de toekenning van een subsidie in het kader van het beleid
van internationale samenwerking van de dienst Internationale Solidariteit, met de steun van
de gemeente, en dit binnen de grenzen van het beschikbare budget.

De types projecten die in aanmerking komen voor de subsidie zijn:
- Acties rond internationale samenwerking en solidariteit gedragen door vzw's en ngo's
waarvan de maatschappelijke zetel op het grondgebied van de gemeente Ukkel ligt;
- Acties rond wereldburgerschapseducatie gericht op een Ukkels doelpubliek, gedragen door
vzw's en ngo's waarvan de maatschappelijke zetel op het grondgebied van een van de
gemeentes van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt;
- Projecten gericht op de internationale mobiliteit van de Ukkelse jongeren, gedragen door
vzw's en ngo's waarvan de maatschappelijke zetel op het grondgebied van een van de
gemeentes van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt.
ARTIKEL 2 - TOEKENNINGSVOORWAARDEN VAN DE SUBSIDIE
Om in aanmerking te komen, moet het project:
- Overeenkomen met een van de drie categorieën zoals verduidelijkt in artikel 1;
- Uitgevoerd worden met lokale partners in de door het project beoogde landen;
- Beantwoorden aan een
samenwerkingsprojecten;
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- Een gepaste omkadering voorzien voor groepen met minderjarigen en een betrokkenheid
van de jongeren in de geplande acties in return voor de projecten rond internationale
mobiliteit;
- Een realistisch budget opgeven, bestemd voor een bepaald project en niet voor de werking
van de aanvragende organisaties;
- Verplicht een luik communicatie, sensibilisering en return op het grondgebied van de
gemeente Ukkel en een budget voor dit luik bevatten;
- Activiteiten inhouden die het maatschappelijk middenveld van de betrokken gebieden in
verband brengen met de Ukkelse bevolking;
- Rekening houden met de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (strijd tegen de
klimaatopwarming, bescherming van de biodiversiteit, ontplooiing van alle mensen, strijd
tegen armoede, gendergelijkheid, ...).
ARTIKEL 3 - UITSLUITINGSVOORWAARDEN
Worden uitgesloten van de projectoproep:
-

Projecten die een duidelijk illegale of discriminerende aard vertonen;
Aanvragen van studiebeurzen, buitenlandse stages, sportieve expedities;
Aanvragen van humanitaire aard (bijvoorbeeld verzending van voedingsmiddelen,
geneesmiddelen, kledij, speelgoed);
De fases van de opzet van het project, het toekomstonderzoek en de
haalbaarheidsstudie;

-

Projecten met een politiek of religieus doeleinde;
Projecten die ertoe strekken mensen op individuele basis te helpen (en geen
gemeenschappen of organisaties);
Projecten voorgesteld door organisaties die de gevraagde elementen niet bezorgd
hebben in het kader van vorige subsidies gestort door de gemeente Ukkel tot de
ontvangst van het uitvoeringsverslag ervan.

ARTIKEL 4 - INDIENINGSMODALITEITEN VAN DE SUBSIDIEAANVRAAG
Om als ontvankelijk beschouwd te worden, moet de aanvraag de volgende elementen
bevatten:
-

-

-

Het bijhorende formulier, ingevuld, gedateerd en ondertekend;
Een gedetailleerd budget met daarin het exacte bedrag gevraagd als subsidie, dat niet
hoger mag liggen dan € 2.000, zo niet zal de aanvraag onontvankelijk verklaard
worden;
Een bankrekeningnummer;
Alle gevraagde documenten zoals de statuten van de organisatie, het uittreksel uit het
Staatsblad dat de oprichting voor vzw's publiceert, de voorbegroting van de
organisatie voor het lopende jaar en de rekeningen van het laatste dienstjaar voor
subsidies van meer dan € 1.250;
Alle andere stukken die de aanvrager relevant acht in het kader van zijn aanvraag.

Op straffe van niet-ontvankelijkheid moet het volledige dossier elektronisch
(internationalesolidariteit@ukkel.brussels) of met de post (dienst Internationale Solidariteit,
Wolvendaellaan 6, 1180 Ukkel) opgestuurd worden voor de uiterste datum vermeld in het
aanvraagformulier.
ARTIKEL 5 - TOEKENNINGSPROCEDURE VAN DE SUBSIDIE
Het selectieproces van de voorgestelde projecten bestaat uit verschillende fasen:






Controle van de ontvankelijkheid en het in aanmerking komen in overeenstemming
met het reglement van de projectoproep door de dienst Internationale Solidariteit;
Beoordeling van de projecten en toekenning van de subsidies aan alle projecten die in
aanmerking komen naar rato van de behaalde score met behulp van een
evaluatierooster, en dit binnen de grenzen van de beschikbare begrotingsenveloppe;
Voorstelling aan en goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen van
de voorgestelde subsidies;
Goedkeuring door de gemeenteraad.

ARTIKEL 6 - UITVOERINGSMODALITEITEN VAN DE SUBSIDIE
Na goedkeuring door de gemeenteraad wordt 80 % van het bedrag van de toegekende
subsidie aan de aanvrager gestort. De overige 20 % wordt gestort na ontvangst van de
bewijsstukken van de uitgaven, een financieel verslag en van een activiteitenverslag, uiterlijk
drie maanden na de afronding van het ondersteunde project. De volledige subsidie moet
uiterlijk 12 maanden na de goedkeuring door de gemeenteraad besteed worden.
De subsidie moet gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor ze toegekend werd. Bij
gebrek moet de subsidie terugbetaald worden ten belope van het bedrag dat voor andere
doeleinden gebruikt werd.
Alle uitgaven moeten gerechtvaardigd worden.
ARTIKEL 7 - CONTROLE VAN DE SUBSIDIE EN SANCTIES
De gemeente behoudt zich het recht voor op elk moment de correcte aanwending te
controleren van de subsidie die krachtens het onderhavige reglement toegekend werd.
Hiervoor kan ze de begunstigde van de subsidie alle bewijsstukken vragen en behoudt ze zich
het recht voor ter plaatse over te gaan tot de controle van de aanwending van de subsidie.
De begunstigde moet de volledige of gedeeltelijke subsidie terugbetalen:
-

Indien hij ze niet gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze hem werd toegekend;
Indien hij de bewijsstukken beoogd in artikel 6 van het onderhavige reglement niet
bezorgt;
Indien hij de bepalingen van het onderhavige reglement niet naleeft;
Indien hij zich verzet tegen de controle.

In de gevallen bepaald in de eerste twee punten moet de begunstigde slechts het deel van de
subsidie terugbetalen dat niet gebruikt werd voor de doeleinden waarvoor ze toegekend werd
of dat niet gerechtvaardigd is.
Indien een begunstigde wil deelnemen aan latere oproepen tot projecten rond internationale
solidariteit, moeten het activiteitenverslag, het financiële verslag en de bewijsstukken van de
uitgaven voor(x) project(en), eerder al gesubsidieerd, voorafgaand al overgemaakt zijn aan
het gemeentebestuur en erdoor geanalyseerd zijn.
ARTIKEL 8 - TEGENPRESTATIE
Door de toegekende subsidie te aanvaarden, verbinden de projectbeheerders zich ertoe de
steun van het college van burgemeester en schepenen en van de dienst Internationale
Solidariteit van de gemeente Ukkel en het logo van de gemeente Ukkel te vermelden in alle
communicatie voor het gesubsidieerde project.
De projectbeheerders verbinden zich er eveneens toe deel te nemen aan de Dagen van
Internationale Solidariteit die in de gemeente georganiseerd worden en te reageren op de
verzoeken van de dienst Internationale Solidariteit in het kader van projecten rond
wereldburgerschapseducatie die in de gemeente gevoerd worden.

ARTIKEL 9 - GESCHILLEN
In geval van geschillen met betrekking tot de interpretatie van het onderhavige reglement
verbinden de projectbeheerders zich ertoe het geschil in der minne te proberen oplossen.
Indien er geen minnelijke oplossing gevonden kan worden, zijn de hoven en rechtbanken van
het arrondissement Brussel-Hoofdstad als enige bevoegd.
ARTIKEL 10 - INWERKINGTREDING
Het onderhavige reglement treedt in werking op 29 mei 2020.

