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1. Samengevat 

1.1 Context 
De provincie West-Vlaanderen stimuleert Wereldburgerschap. Daarin besteedt de Provincie 

bijzondere aandacht aan het Zuiden. Werken aan internationale solidariteit en wereldburgerschap is 

de morele plicht van elk beleidsniveau. Het provinciebestuur is er zich van bewust dat dit voor 

kleinere besturen geen evidente opdracht is. Vandaar deze call die een financiële en inhoudelijke 

ondersteuning door de provincie voor projecten in of met het Zuiden mogelijk maakt.  

De Provincie is op zoek naar projectvoorstellen die over twee of drie jaar lopen. In een eerste fase 

worden projectvoorstellen ingediend. Na goedkeuring kunnen de beste projectvoorstellen, samen 

met medewerkers van het Wereldhuis, verder vorm krijgen en worden gefinaliseerd. De looptijd van 

het eigenlijke project zowel hier als in het Zuiden begint in de loop van 2021 of 2022.  

De initiatieven die we ondersteunen werken op 2 sporen: enerzijds wordt een werking in het Zuiden 

ontplooid, anderzijds wordt parallel het draagvlak voor Wereldburgerschap binnen de gemeente 

vergroot.  

Deze call is een impuls om een nieuwe werking op te zetten of een bestaande werking grondig te 

herdenken. De oproep is in de eerste plaats gericht naar gemeentes die momenteel nog geen directe 

internationale samenwerking met het Zuiden hebben of gemeentes die hun bestaande willen 

herdenken.  

 

1.2 Budget: 
_ Max 15.000 euro ondersteuning per jaar/per overeenkomst. 

_ Max 3 jaar ondersteuning per overeenkomst. 

_ Inhoudelijke ondersteuning vanuit het Wereldhuis gaat in vanaf goedkeuren dossier. 

_ Financiële ondersteuning start in de loop van 2021 of 2020, na ondertekening van de 

subsidieovereenkomst.  

_ Max 33 % van het gesubsidieerde bedrag kan ingezet worden voor loonkosten. 

_ Minimum 50% van de subsidie wordt besteed in het Zuiden 

_ Max 75% van de effectieve kosten worden ondersteund. 

_ Bij uitbetaling van de laatste schijf, wordt gewerkt met een voorschot van 80% en een saldo van 

20% 

 

1.3 Timing:  
_ Lancering: augustus 2020 

_ Indienen van een conceptnota : voor 15 december 2020 

_ Jury: januari 2021 

_ Uitwerking voorstel binnen krijtlijnen jury in samenwerking met het Wereldhuis en ondertekenen 

subsidieovereenkomst : januari 2021 – start project in de loop van 2021 of 2022 

_ Uitvoering project: 3 opeenvolgende jaren vanaf goedkeuren subsidieovereenkomst. 

 

 

  



2. Situering van de call: 
Toepassing van art 4.5 van het provinciaal reglement voor ondersteuning van initiatieven in het 

Zuiden:  

“Subsidie in het kader van een projectoproep om een specifiek regio-, doelgroep- of 

themagebonden initiatief op te zetten met betrekking tot het provinciaal 

wereldburgerschapsbeleid. De deputatie bepaalt de criteria, het thema, de doelgroep, de 

regio, het budget en de modaliteiten van de oproep” 

Beslissing provincieraad van 26/09/2019 

 

3. Wie wat waarom? 

3.1 Wie kan indienen voor deze call: 
Voor deze call kunnen enkel West-Vlaamse steden en gemeenten indienen.  

Steden/gemeenten die op 31 december 2015 een stedenband ondersteund door de Vlaamse 

regering hadden, worden uitgesloten voor elke vorm van samenwerking met de 

stad/gemeente waarmee een stedenband bestaat. 

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarbij één gemeente optreedt als aanvrager komen 

ook in aanmerking. Samenwerking tussen gemeentes is een meerwaarde voor het dossier.  

De indiener treedt op als vertegenwoordiger van een samenwerking tussen verschillende partners.  

3.2 Waarom: doelstelling van de call 
Het provinciebestuur wil zo veel mogelijk West-Vlaamse gemeentes aanzetten tot 

Wereldburgerschap en solidariteit met het Zuiden. Deze project-call stimuleert rechtstreekse 

internationale samenwerking of uitwisseling met besturen of organisaties in niet-Europese landen uit 

de DAC-lijst van de OESO vanuit volgende doelstellingen: 

• Stimuleren van internationale solidariteit; 

• Projecten, acties, … opzetten met een duidelijke win-win voor Noord en Zuid; 

• Wederzijdse bewustmaking van wereldburgerschap; 

• Mensen met elkaar in contact brengen om elkaars blikveld te verruimen; 

• Stimuleren van samenwerking en nieuwe dynamieken met verschillende actoren binnen de 

West-Vlaamse gemeente; 

• Internationale context van maatschappelijke ontwikkelingen een concreet gezicht geven in 

eigen stad/gemeente; 

• Best Practices delen en inspirerend laten werken. 

 

3.3 Wat ondersteunt de call 

• Projectvoorstellen, zogezegde conceptnota’s.  Bij de geselecteerde projecten wordt de 

nodige tijd en inhoudelijk ondersteuning geboden om het voorstel te finaliseren, de 

samenwerkingsverbanden te officialiseren en de samenwerking concreet startklaar te 

maken. 

• Voorstellen die een meerwaarde bieden voor zowel de organisatie(s) en/of de burgers in het 

Noorden als in het zuiden.  Deze beoogde meerwaarde moet duidelijk omschreven worden. 



• Voorbeeldprojecten: het project moet inspirerend kunnen werken en gelijkaardige projecten 

moeten ook in andere gemeentes kunnen worden opgezet. Opgedane ervaring en “best 

practices” moeten kunnen worden gedeeld. 

 

4. dossiers 

4.1 Voorwaarden voor aanvragen binnen de call 
Samenwerking met niet-Belgische partners, kan enkel met organisaties of besturen in een niet-

Europees land uit de DAC-lijst van de OESO. 

Samenwerking tussen gemeentebestuur en minstens 2 andere actoren binnen de gemeentegrenzen 

is een voorwaarde (naast eventuele betrokkenheid van een gemeentelijke adviesraad). Andere 

actoren kunnen zijn (niet limitatief): scholen, gemeenten, vzw’s, 4de pijlerinitiatieven, bedrijven, … 

Ingediende dossiers en voorgestelde activiteiten krijgen nog geen subsidies via een ander provinciaal 

reglement. 

De samenwerking moet in het Zuiden gedragen worden door minimum 1 bestaande organisatie of 

bestuur met aantoonbare lokale inbedding.  Een project in het Zuiden enkel financieel ondersteunen 

is onvoldoende, het project zet minimaal ook in op inhoudelijke uitwisseling of samenwerking. 

De werking in het Zuiden loopt over minstens twee, liefst drie, jaar. Indien voldoende gemotiveerd 

en binnen de grenzen van het budget kan tot een verlenging van ondersteuning worden overgegaan.  

 

4.2 Ingediende dossiers geven antwoord op volgende vragen en bekommernissen 
_ de  gewenste doelstellingen en verhoopte resultaten, zowel in Noord als Zuid worden omschreven; 

_ partners die betrokken (kunnen) worden, worden opgelijst via een overzichtelijke toelichting van 

mogelijke bijdrage van alle betrokken actoren (logistiek, financieel, personeelsinzet); 

_ er is een gedragen en hedendaagse visie over internationale samenwerking; 

_ aandacht voor duurzaamheid in de breedste zin van het woord (people, planet, prosperity, 

participation and peace);  

_ omschrijving van communicatie mbt voortgang en resultaten van project 

 

5. Procedure van deze call: 

5.1 indienen 
De aanvraag voor een subsidie in het kader van deze projectoproep dient vóór 15 december 2020 op 

de daartoe bestemde formulieren ingediend worden, gericht aan de deputatie van de Provincie 

West-Vlaanderen. De aanvraag moet digitaal bezorgd worden aan wereldhuis@west-vlaanderen.be. 

Er kan per mail maximum 4Mb ontvangen worden. Eventuele zwaardere bijlages kunnen naar 

ditzelfde e-mailadres via www.wetransfer.com verstuurd worden.  

 

mailto:wereldhuis@west-vlaanderen.be
http://www.wetransfer.com/


5.2 Beoordeling door een jury 
_ Er wordt een jury samengesteld om de projectvoorstellen te beoordelen. In deze jury zetelen 

minstens 3 en max 5 externe experts en een aantal niet-stemgerechtigde personeelsleden van de 

Provincie West-Vlaanderen.  

_ De jury kan vragen om het projectvoorstel mondeling toe te lichten. 

_ De jury geeft advies aan de deputatie, die middelen toekent aan max. vijf projecten 

Criteria waar de jury rekening mee houdt 

o historiek van internationale samenwerking binnen de stad/gemeente 

o informeren, sensibiliseren, mobiliseren in West-Vlaanderen 

o lokaal gedragen en ingebed in Zuid en Noord 

o de win voor de verschillende betrokken partijen 

o samenwerking met andere organisaties, dynamiek, synergie 

o de samenwerking weerspiegelt een actuele, bewuste en coherente visie op de 

wereld(verhoudingen) 

o zet in op meer dan één P van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (peace, 

planet, people, prosperity, partnership) 

o mate van uitwisseling, leren van elkaar 

o innovatief, vernieuwend, origineel 

o voorbeeldfunctie: overdraagbaar naar andere gemeentes 

_ Indien de Zuidpartner bij het indienen van het projectvoorstel nog niet gekend is, formuleert de 

jury krijtlijnen waarbinnen de subsidieovereenkomst afgesloten moet worden. 

 

5.3. Uitwerken subsidieovereenkomst 
Indien een concept-voorstel een positief advies krijgt, wordt het projectvoorstel door de aanvrager 

verder verdiept en geconcretiseerd.  Dit gebeurt in overleg met het Wereldhuis.  Doelstellingen, 

timing, budget, wederzijdse afspraken alsook alle betrokken partners worden in een 

subsidieovereenkomst tussen uw gemeente en provincie West-Vlaanderen opgenomen. 

De projectpartners ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst waarin de doelstellingen, 

doelgroep, inbreng van de verschillende partijen opgenomen is. 

Er wordt een activiteitenplan opgesteld voor de totale looptijd van het project. 

Gemeentes die hun projectvoorstel mogen uitwerken tot een subsidieovereenkomst, krijgen een 

eenmalige vergoeding van €2000. 

Na ondertekening van de subsidieovereenkomst wordt de eerste schijf gestort. 

 

5.4. Uitrol, rapportering en financiering project  

• Financiering vanaf ondertekening van de subsidieovereenkomst in de loop van 2021 of 2022 

• Regelmatig (minimaal 2 keer per jaar) overleg met medewerkers van het Wereldhuis West-

Vlaanderen. 

• Elk jaar moet een jaarplan, gekoppeld aan een budget worden ingediend. In dit plan wordt 

de inbreng van de verschillende partners aangegeven. Daaraan gekoppeld ook een financieel 



verslag van het vorig jaar. Deze documenten kunnen leiden tot aanpassing van de 

financiering voor dat jaar.  

• Binnen de 2 maanden na het beëindiging van het project dient een schriftelijke evaluatie te 

gebeuren met minstens:  

-werkings- en evaluatieverslag 

-overzichtsstaat van alle inkomsten en uitgaven 

-verslagformulier provinciale herkenbaarheid 

• Na het indienen van de gevraagde verantwoordingsstukken, wordt het saldo van 20% van de 

laatste schijf uitbetaald. 

 

6. Return voor de Provincie 
In het kader van het reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van 
provinciale subsidie, moet de provinciale ondersteuning zichtbaar gemaakt worden op drukwerk, 
website, advertenties, mediacampagnes, persberichten, persconferenties, evenementen,… die 
kaderen binnen het goedgekeurde initiatief (reglement provinciale herkenbaarheid dd. 28/04/2005). 
 
Provincie West-Vlaanderen behoudt het recht om de projecten als voorbeelden naar voren te 
schuiven, en om de ervaringen mee te verspreiden en open te stellen voor anderen. 
 

Expertise en/of informatief materiaal moet ter beschikking gesteld worden in functie van 
gelijkaardige initiatieven op vraag van de provincie en/of het documentatiecentrum;  
 

Stagiairs uit West-Vlaanderen of West-Vlaamse onderwijsinstellingen moeten de kans krijgen stage 

te lopen binnen dit project.  

 

7. Wijzigingen en betwistingen 
Indien het initiatief niet kan plaatsvinden of indien de gegevens, die bij de aanvraag werden verstrekt 
veranderd zijn, brengt de organisatie de Provincie West-Vlaanderen daarvan onmiddellijk op de 
hoogte.  
Elke wijziging kan onderwerp zijn van een vernieuwde advisering en goedkeuring. 
 
Indien de verleende subsidie niet benut wordt voor het vastgestelde doel, of de kosten niet 
verantwoord kunnen worden binnen de twee maanden na de vooraf bepaalde einddatum van het 
initiatief of de subsidie frauduleus aangewend wordt, dan kan de deputatie beslissen om het 
subsidiebedrag niet uit te betalen en de organisaties uit te sluiten van elke provinciale subsidie voor 
minimum de daaropvolgende vijf jaar, met ingang van de beslissing van de deputatie. 
 
De deputatie beslist over alle betwiste en niet voorziene gevallen. 


