Subsidiereglement Derde- en Vierdewereldprojecten
Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking
De projecttoelagen moeten passen binnen de doelstellingen en de opdrachten van de GROS.
Deze zijn onder andere:




het bevorderen van een verdraagzame, op solidariteit gerichte, respectvolle en multiculturele
samenleving;
het sensibiliseren en informeren, in de breedst mogelijke zin, van de inwoners van de
gemeente Berlare inzake de derde en vierdewereldproblematieken.
De projecttoelagen zijn een rechtstreekse financiële tussenkomst voor sensibilisering,
programma’s, projecten en ondersteuningsactiviteiten in derde en vierde wereld.

Budget
Het budget zal verdeeld worden over vier domeinen met een verdeelsleutel die zo sterk mogelijk
streeft naar volgende procenten met een maximale afwijkingsgraad van 5 %:





25%
50%
15%
10%

structureel programma of een contractueel vastgelegd bedrag
ondersteuning van initiatieven met een Berlaarse link
sensibilisering
uitzonderlijke projecten

Dit vanuit de visie dat elk van bovenstaande domeinen belangrijk worden geacht door het
gemeentebestuur, doch dus ook met voldoende nadruk op het uitbouwen van een structureel
programma.
Indien delen van de subsidiereserve niet aangesneden werden, dan worden deze normalerwijze
overgedragen naar de uitzonderlijke projecten, liefst binnen hetzelfde werkjaar of overgedragen naar
de post uitzonderlijke projecten van het volgende werkjaar na goedkeuring van de dienst jaarrekening.
De Algemene Vergadering kan eventueel wel adviseren naar een ander doel.

1. Structureel programma





Een structureel programma kan aangebracht worden bij de GROS door een lid van de GROS of
door het gemeentebestuur.
Op de algemene vergadering worden maximaal drie gemotiveerde programma’s voorgesteld.
Deze worden dan door de algemene vergadering beoordeeld en nadien in volgorde van
belangrijkheid geadviseerd aan het gemeentebestuur. De voorafgaande selectie gebeurt door
het Dagelijks Bestuur eventueel aangevuld met ervaringsdeskundigen die dan wel slechts een
adviserende stem hebben bij de beoordeling van de aangeboden programma’s.
De gemeente Berlare ondersteunt uit deze selectie wel slechts één structureel programma.






Het programma moet passen binnen de doelstellingen en de opdrachten van de GROS.
Het structurele programma heeft een link met een erkende koepelorganisatie of een
internationaal georganiseerde hulporganisatie.
Bij het kiezen van een structureel programma wordt tevens de duur van het engagement
vastgelegd. Dit engagement is eventueel op het einde van de duurtijd verlengbaar.
Het structurele programma moet toegelicht en ondersteund worden door mensen van de
organisatie d.m.v. een gastspreker, tentoonstelling, folders, feedback in Infogem ...

2. Ondersteuning van projecten met een link met Berlare
Criteria:












Minimum 1 jaar lid zijn van de GROS
De afgevaardigde of zijn plaatsvervanger moet minimum 50% van de vergaderingen van de
GROS bijwonen.

De trekkers van een dergelijk project moeten wonen in Berlare en/of een lokale binding
hebben in Berlare zodat op deze manier een sensibiliserende functie ontstaat naar de
Berlaarse bevolking toe.

Het ingediende project moet op voorhand reeds dusdanig uitgewerkt zijn dat het voldoende
blijk geeft een meerwaarde te bieden op het vlak van derde of vierdewereldproblematieken.
Bij de uitwerking van het project moet er een duidelijke terugkoppeling zijn naar de gemeente
Berlare. De manier waarop de bevolking op de hoogte zal gebracht te worden, moet reeds
vermeld worden bij het indienen van het project.
De voorstelling van het project voor het volgende jaar moet voor 1 september ingediend
worden bij college van Burgemeester en schepenen, dorp te Berlare. Voor het einde van het
jaar wordt de beslissing genomen door de gemeenteraad.

De besteding van het subsidiegeld moet schriftelijk bewezen worden voor 1 januari van het
volgende jaar, er kunnen bijkomende bewijsstukken opgevraagd worden door het
gemeentebestuur. Niet bestede gelden moeten teruggestort worden en worden toegevoegd
aan de post uitzonderlijke projecten.

Men kan geen nieuwe subsidie aanvragen alvorens voldaan te hebben aan de voorwaarden
van het Iopende subsidieproject.
EIke aanvrager kan slechts één project per jaar indienen.
Er wordt een inbreng verwacht, Ios van de gemeentelijke inbreng, van minimum 50%. Bij elke
aanvraag hoort een duidelijke motivatie over het aandeel gemeentelijke subsidie ten opzichte
van de eigen inbreng en/of deze van andere donoren. De verklaring van de eigen inbreng
en/of de inbreng van andere donoren is bindend en moet worden bewezen, zoniet is de
gemeente Berlare ook niet meer gebonden aan haar engagement tot inbreng.

3. Sensibilisering




Enkel de GROS kan adviseren aan de gemeente deze gelden aan te wenden.
Binnen de sensibilisering is aandacht voor verschillende groepen zoals scholen,
jeugdbewegingen, ondersteuning van aangesloten organisaties, samenwerking met andere
adviesraden, enz...
Binnen de sensibilisering is aandacht voor de 3de en 4de wereld.

4. Uitzonderlijke projecten




Onder uitzonderlijke projecten worden projecten verstaan die niet vallen onder de reguliere
projecten of omwille van tijdsdruk niet via de reguliere projecten kunnen aangevraagd
worden.
Het project moet vallen binnen doelstellingen van de GROS zoals bepaald in de statuten en dit
subsidiereglement
De GROS beslist of een project als uitzonderlijk project kan beschouwd worden





Uitzonderlijk kan de GROS adviseren om vanuit de uitzonderlijke projecten extra subsidie toe
te kennen aan het structureel programma, aan het sensibiliseringsprogramma of aan de
projecten met een link met Berlare. Hierbij kan echter niet getornd worden aan de
voorwaarde van eigen inbreng.
De algemene vergadering adviseert het bedrag dat aan het uitzonderlijk project wordt
toegekend op advies van het dagelijks bestuur

Dit subsidiereglement kan ten allen tijde worden aangepast door de gemeenteraad na advies van de
GROS.
Programma’s of projecten die echter reeds in uitvoering zijn onder een voorafgaand
gemeenteraadsbesluit worden, in hun uitvoering, niet geraakt door een aangepast subsidiereglement.
Dit subsidiereglement gaat in voege op 1 januari 2011.

* * *

