BIJLAGE 1: FORMULIER VOOR HET INDIENEN VAN DE SUBSIDIEAANVRAAG
PROJECTOPROEP 2015
Acties op het vlak van gelijke kansen tussen vrouwen en mannen, de strijd tegen partner- en intrafamiliaal
geweld en gelijke kansen en diversiteit

I. Inlichtingen over de vereniging
EXACTE BENAMING VAN DE GEMEENTE(N) EN/OF VAN ANDERE LOKALE
TERREINACTOREN:
-

CORRESPONDENTIEADRES:

-

TELEFOON:

-

FAX:

-

E-MAIL:

NUMMER EN EXACTE BENAMING VAN DE BANKREKENING WAAROP DE
SUBSIDIE MOET WORDEN OVERGESCHREVEN:
-

PROJECTVERANTWOORDELIJKE(N):

-

TELEFOON:

-

FAX:

-

E-MAIL:

II. Inlichtingen over het project
BENAMING VAN HET PROJECT (TWEETALIG INDIEN VAN TOEPASSING) :
PERIODE WAARIN HET PROJECT PLAATSVINDT (BEGIN- EN EINDDATUM):
PLAATS WAAR HET PROJECT DOORGAAT:
OMSCHRIJVING VAN HET DOELPUBLIEK:

III. Duidelijke en beknopte beschrijving van het project

IV. Begroting van het project
De volledige begroting van het project moet bij het dossier worden gevoegd. Alle kosten moeten
strikt verband houden met het project waarvoor de subsidie wordt gevraagd.
Uitgavencategorieën

Geraamde
kosten

Gevraagde
bedragen

Huurgeld en huurlasten (bv. huur van zalen, van materiaal)
Promotie- en publicatiekosten (bv. kosten voor lay-out, druk,
verspreiding)
Administratiekosten
(bv.
secretariaat,
telefoon,
postkosten, fotokopieën, kantoorbenodigdheden)
(max. 5% van het totale projectbedrag)
Voertuigen
verplaatsingskosten
verplaatsingskosten)

(bv.

fax,

reiskosten,

Vergoeding van derden, onderaannemers, erelonen (bv.
sprekers, vertalers, lesgevers)
Personeelskosten (bv. lonen)
Andere uitgaven
toegankelijkheid)

(bv.

kosten

verbonden

aan

de

Totaal

TOTAALBEDRAG VAN DE AAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST/GELIJKE KANSEN
GEVRAAGDE SUBSIDIE:
€
V. A N D E R E S U B S I D I Ë R E N D E I N S TA N T I E S
H e e ft u vo o r d i t p r o j e c t e e n s u b s i d i e a a n vr a a g i n g e d i e n d b i j a n d e r e i n s ta n t i e s ?
AG VAN
€:
EN VOOR VOLGENDE CATEGORIEËN VAN KOSTEN:


NEEN

VI. DOCUMENTEN DIE BIJ HET DOSSIER MOETEN WORDEN GEVOEG D
-

Voorstelling van de dienst die het project leidt
Voorstelling van de eventuele lokale partners op het terrein
Statuten van de lokale partners op het terrein
Gedetailleerde beschrijving, motivering en tijdschema van het project
Budgettaire raming van het project

DATUM:
HANDTEKENINGEN:

De Burgemeester
en/of de Schepen bevoegd voor Gelijke Kansen

De Gemeentesecretaris

BIJLAGE 2

Hoe kunnen aspecten met betrekking tot gender, duurzame ontwikkeling of
toegankelijkheid in uw project geïntegreerd worden?
Integratie van de genderdimensie
De integratie van de genderdimensie kan op alle gefinancierde activiteiten toegepast worden,
zowel wat betreft de organisatie als de doelstellingen. Eerder dan een doel op zich te vormen,
is de integratie van de genderdimensie een principe en een benaderingswijze.
De onderstaande checklist m.b.t. de integratie van de genderdimensie kan bij de organisatie van
uw project gebruikt worden:








Groep
- Welke doelgroep wilt u met uw project bereiken, eerder vrouwen of mannen
of beiden? Baken de doelgroep duidelijk af. Zorg dat alle doelgroepen vroeg
of laat aan bod komen. Indien u niet kiest voor een bepaalde groep, wat is
dan uw motivatie, zijn er andere momenten waarop die wel aan bod komt?
- Welke drempels ervaren vrouwen of mannen om mee te doen aan dit
project? Kunnen er extra maatregelen genomen worden om hen toch te
bereiken?
Begeleiding
- Door wie gaat u die doelgroep(en) laten begeleiden: geslacht (leeftijd en
origine) van de begeleidende persoon/personen?
- Is er eventueel verdere ondersteuning/opleiding nodig om in deze
begeleiding te voorzien?
Aanbod
- Wat gaat u met deze doelgroep(en) doen? Wat is de doelstelling?
- Is er voor elk wat wils (sluiten de aangeboden activiteiten aan bij de
behoeften van de door u beoogde doelgroepen)?
- Is er ook een roldoorbrekend, origineel aanbod?
Infrastructuur
- Waar gaat het project door (binnen of buiten, welke buurt)?
- Is die plaats voor mijn doelgroep(en) vrij toegankelijk (wat betreft mobiliteit
en veiligheid)?

Integratie van de dimensie ‘duurzame ontwikkeling’
Voor een duurzame organisatie van het project moeten onderstaande richtlijnen
nageleefd worden:
Locatie:

Mobiliteit:

Bij de keuze van een locatie voor zijn of haar evenement en het ter
beschikking stellen van verblijfplaatsen voor de deelnemers, houdt de
organisator rekening met het bestaan van een duurzaam beheer ter
plaatse.
De organisator streeft ernaar de impact van de verplaatsing van
zijn/haar deelnemers tot een minimum te beperken en bij alle
verplaatsingen de deelnemers de meest duurzame alternatieven aan te
bevelen.

Catering:

Tijdens het evenement streeft de organisator naar het gebruik van een
duurzame catering (producten en beheer).

Communicatie:

Bij de communicatie houdt de organisator rekening met de
duurzaamheidcriteria en promoot hij/zij het principe van een duurzame
organisatie.

Materialen:

De organisator streeft naar een duurzaam productgebruik en
aankoopbeleid dat tegelijkertijd goed is voor het milieu, een duurzame
economie stimuleert en het sociale weefsel van de samenleving
versterkt.

Side-events:

Bij de organisatie van side-events houdt de organisator rekening met
duurzaamheidscriteria en gebruikt hij/zij deze evenementen ook als
instrumenten bij uitstek om de lokale economie en de plaatselijke
samenleving bij het evenement te betrekken.

Evaluatie:

De organisator zorgt voor een grondige evaluatie om in de toekomst het
concept van een duurzame organisatie van evenementen te verbeteren
en te verspreiden.

Integratie van de dimensie ‘toegankelijkheid’:
Integrale toegankelijkheid betekent ‘toegankelijkheid voor iedereen’.
Integrale toegankelijkheid kan aan volgende 3 aspecten worden afgetoetst:
-

-

Bereikbaarheid  is de bestemming vlot te bereiken, bv. met het openbaar vervoer
of moet u specifiek vervoer organiseren voor bepaalde doelgroepen?
Bruikbaarheid  kan de door u beoogde doelgroep(en) doen waarvoor u hen
uitnodigt bv. kunnen zij zich op een comfortabele manier verplaatsen, zitten, binnen
of buiten geraken?
Begrijpbaarheid  kan iedereen alles begrijpen? Heeft iedereen de mogelijkheid om
zich uit te drukken en door iedereen begrepen te worden? Of moet u zorgen voor
extra ondersteuning zoals bv. ondertiteling van films, het inzetten van doventolken,
…?

