VIERDEPIJLERPROJECT MET LINK NAAR BERLARE
Naam organisatie/vereniging:……………………………………………………………………………………………………….
Rechtsvorm: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Doel: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ondernemingsnummer: ………………………………………………………………………………………………………………
Adres hoofdzetel: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Website: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Rekeningnummer organisatie (geen persoonlijk rekeningnummer!): ……………………………………………….
Bijlagen:
-

Samenstelling bestuur
Een exemplaar van de statuten of een huishoudelijk reglement
Omschrijving van de doelstellingen van de organisatie

GEGEVENS AANVRAGER
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………….
E-mailadres: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Rol binnen organisatie: ……………………………………………………………………………………………………………….
Link met Berlare: ………………………………………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Formulier projectsubsidies 4de pijlerprojecten
SPECIFIEKE AANVRAAG
Korte beschrijving van het project: ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Totale (geschatte) kostprijs: ….……………………………………………………………………………………………………
Eigen inbreng (minimaal 50 %): ………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bijlagen:
-

Grondig uitgewerkt projectvoorstel met financieringsplan en budget. We verwachten een
evenwichtige verhouding tussen ingezette middelen en personen en de verwachte effecten.
o Eigen inbreng
o Andere financieringsbronnen
o Wat is er voorzien voor het project
o Inbreng doelgroep bij de totstandkoming, uitwerking en transparant financieel beheer
van het project
o Garanties tot efficiënt en doeltreffend gebruik
o Duurzaamheid project?

-

Bewijzen lokale verankering en sensibilisering in Berlare! Vb. artikels regionale media, flyers
evenementen in Berlare, enz.

Criteria huidig subsidiereglement:















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 dergelijk 4de pijlerproject moeten wonen in Berlare en/of een lokale
werking 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 worden,
moet reeds vermeld worden bij het indienen van het project.
De voorstelling van het project voor het volgende jaar moet vóór 1 september ingediend
worden bij college van burgemeester en schepenen, Dorp 22 te 9290 Berlare. Voor het einde
van het jaar wordt de beslissing genomen door de gemeenteraad.
De besteding van het subsidiegeld moet schriftelijk bewezen worden vóór 1 januari van
het volgende jaar. Er kunnen bijkomende bewijsstukken opgevraagd worden door het
gemeentebestuur. Niet bestede gelden moeten teruggestort worden.
Men kan geen nieuwe subsidie aanvragen alvorens voldaan te hebben aan de voorwaarden
van het lopende subsidieproject.
Elke aanvrager kan slechts één project per jaar indienen.
Er wordt een inbreng verwacht, los 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.

