SAMENWERKEN IN DR CONGO
ROND DUURZAME LANDBOUW
In dit document beschrijven we welke informatie we graag willen terugvinden in jouw
projectvoorstel. Gebruik dit document als handleiding voor de uitwerking van jullie ideeën. In het
najaar van 2021 kan elke indiener zijn/haar voorstel komen presenteren aan de jury. De jury kiest
vervolgens de 2 trajecten met het meeste potentieel. In haar keuze zal de jury rekening houden met
onderstaande informatie. Alle praktische info over de presentatie aan de jury (timing, plaats, aanpak)
zal tijdig meegedeeld worden.
Voor hulp, vragen of feedback kan je terecht bij Pieter Santens – 0499 56 59 88 –
pieter.santens@west-vlaanderen.be.
Voor info over het provinciaal reglement voor ondersteuning van initiatieven in het Zuiden, zie
https://www.west-vlaanderen.be/wereldhuis .

1. Korte omschrijving project
1.1.

Projectnaam

Titel: kort en catchy
Ondertitel: leg in één zin uit wat je van plan bent.

1.2.

Partnerschap in (West-)Vlaanderen

1.2.1. Welke partners uit (West-)Vlaanderen doen mee? Welke soort organisaties zijn dat: Diasporaorganisatie; NGO; Kennisinstelling; Lokale overheid; Bedrijf; 4de Pijler (geen diaspora); Andere
Naam organisatie

Soort organisatie

Adres/locatie

1.2.2. Wat is de inbreng van de verschillende partners: financieel, inhoudelijk, expertise, contacten…?
Bespreek die inbreng kort.
Naam organisatie

Inbreng

1.2.3. Beschrijf uitvoerig de werking van de diaspora-organisatie.





Wanneer en hoe is de organisaties ontstaan?
Wat is het hoofddoel van de organisatie?
Hoe werkt de organisatie en hoe is het bestuur samengesteld?
Hoeveel leden telt de organisatie?

1.2.4. Indien de jury jouw traject selecteert, werk je samen met het Wereldhuis een definitieve
projectaanvraag uit en sluit je een overeenkomst af met de Provincie. Wie van het partnerschap zal
in dit geval de projectaanvraag indienen en de overeenkomst met de Provincie afsluiten?

1.3.

Partnerschap in DR Congo

1.3.1. Welke partners uit DR Congo zouden in dit samenwerkingsproject willen stappen? Waar
werken jullie partners? Over welke soort organisatie gaat het: NGO; Kennisinstelling/school; Lokaal
bestuur; Bedrijf; Coöperatie; Landbouworganisatie; Andere
Naam organisatie

Soort organisatie

Provincie/regio

1.3.2. Wat is de inbreng van de verschillende partners: financieel, inhoudelijk, expertise, contacten…?
Bespreek die inbreng kort.
Naam organisatie

Inbreng

2. Omschrijving project
2.1.

Contextanalyse + projectomschrijving

2.1.1. Voor dit project werk je rond duurzame landbouw in DR Congo, dat thema ligt vast. Daarnaast
vragen we dit te combineren met vorming of ondernemerschap rond duurzame landbouw. Aan
welke richting denken jullie?
2.1.2. Op welke nood wil je met dit project een antwoord bieden? Omschrijf de algemene situatie
van het probleem: ontstaan van het probleem, wie wordt of werd erdoor getroffen, wat is de
grootorde van de situatie…?
2.1.3. Omschrijf de doelstellingen: wat wil je tegen wanneer bereiken met dit project?
2.1.4. Omschrijf de doelgroep van dit project: Hoeveel mensen, gezinnen… bereik je rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit project?
2.1.5. Hoe heb je de doelgroep betrokken in het bedenken van dit project?

2.2 Aanpak en timing?
2.2.1 Hoe plan je het project aan te pakken? Met wie ga je in gesprek? Hoe organiseert het
partnerschap zich lokaal in DR Congo? Wordt het project getrokken door één persoon of door een
groep?
2.2.2 Aan welke initiatieven en activiteiten denken jullie voor uitvoering in DR Congo?
2.2.3 Wat is de timing van het project? Wat zijn de belangrijkste momenten?
2.2.4 Wanneer hoop je te starten: welke maand/periode in 2022? Hoelang zal het project duren: 2 of
3 jaar?

2.3 Begroting/budget
Een goedgekeurd dossier kan max. 40.000€ subsidie per jaar ontvangen. De Provincie ondersteunt
voor maximum 75% van het totale budget.
Investeringskosten, personeelskosten, gebruiksgoederen en werkingskosten komen in aanmerking.
Personeelskosten kunnen voor projectbeheer, en voor het opzetten van projectactiviteiten.
Alle kosten moeten in DR Congo worden gemaakt.
Soort kost

Korte omschrijving

Bedrag

Jaar 1
Jaar 2
Jaar 3
Je voorziet zelf 25% medefinanciering. Hoe zal je dit geld bekomen?

2.4 Draagvlak in West-Vlaanderen
2.4.1. Beschrijf jullie werking in West-Vlaanderen.
2.4.2. Werken aan een draagvlak in West-Vlaanderen is een belangrijk aandachtspunt voor de
Provincie. Aan welke acties denk je om jullie project in West-Vlaanderen kenbaar te maken? Wat zijn
jullie eerste ideeën? Hoe zouden jullie dit doen?
2.4.3. Uitwisseling:
o

o

HOWEST en VIVES organiseren samen het postgraduaat Duurzame ontwikkeling.
Goedgekeurde dossiers moeten een stageplek aanbieden voor die opleiding. Wat zou zo’n
stage kunnen inhouden?
Met welke provinciale diensten zie je samenwerking mogelijk (vb. Minawa, INAGRO, MOS,
100% West-Vlaams, TUA, flankerend onderwijs, ...)?

