AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN SUBSIDIE
PROJECTOPROEP 2022
BIJLAGE 1

Inrichting van de lokalen van de Brusselse politiezones met het oog op de oprichting
van cellen die gespecialiseerd zijn in de opvang van slachtoffers van intrafamiliaal
en seksueel geweld (EVA-cellen)
I. Inlichtingen over de projectdrager
Exacte naam van de gemeente die het project indient in naam van de politiezone
Correspondentieadres:
Telefoon:
Fax:
E-mail :
Exacte naam van de desbetreffende politiezone
Correspondentieadres:
Telefoon:
Fax:
E-mail :
Nummer en exacte naam van de bankrekening waarop de subsidie overgeschreven moet worden

Verantwoordelijke(n) voor het project

Telefoon:
Fax:
E-mail:

II. Inlichtingen over het project
Periode (begin- en einddatum)

Plaats waar het project plaatsvindt

III. Beschrijving van het project
— Beschrijving van de investeringsprojecten en van de communicatieprojecten
— Partners: vermeld waarom de gekozen partners het meest geschikt zijn om de beoogde actie
te verwezenlijken
— Vermeld op welke manier de beoogde acties rekening zullen houden met de criteria "gender",
"handicap", "etnisch-culturele achtergrond", "seksuele oriëntatie, genderidentiteit en genderexpressie", "sociale afkomst en situatie"
— Tijdskalender van de acties en haalbaarheid (qua timing en qua financiële middelen) ervan.
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IV. Begroting van het project
De volledige begroting moet bij het dossier worden gevoegd. Alle kosten moeten strikt samenhangen met het project waarvoor de subsidie wordt gevraagd. Wat de investeringskosten en de
kosten in verband met de communicatieprojecten betreft: preciseer liefst over welk soort acties
het gaat en welke kosten hiermee samengaan.
Uitgavencategorie

Kostenraming
(EUR)

Gevraagde
bedragen
(EUR)

Huur en huurlasten (bv. huur van zalen, van materiaal)
Promotie- en publicatiekosten (bv. kosten voor lay-outing, druk, verspreiding) en kosten in verband met communicatieprojecten
Administratieve kosten (bv. secretariaat, telefoon,
postkosten, fotokopieën, kantoorbenodigdheden) (max.
5 % van het totaalbedrag van het project)
Bezoldiging van derden, onderaannemers, erelonen (bv.
webmaster, vertalers)
Investeringskosten
Totaal
Totaalbedrag van de subsidie gevraagd aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Gelijke kansen):
EUR
V. Andere subsidiërende instanties
Hebt u voor dit project een subsidie aangevraagd bij andere instanties?
JA, voor een bedrag van:
EUR
en voor volgende kostencategorieën:

NEEN
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VI. Bij het dossier te voegen documenten
— Voorstelling van de dienst die het project aanstuurt.
— Voorstelling van de eventuele lokale partners op het terrein.
— Rechtsstatus van de lokale partners op het terrein.
— Geraamde begroting van het project.

DATUM

HANDTEKENINGEN
De Burgemeester

De Korpschef van de politiezone
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