Stad Brugge Noord-Zuiddienst

Subsidiereglement
voor mondiale activiteiten
in Brugge

Zetel: Stadhuis, 8000 Brugge
Correspondentieadres: Noord-Zuiddienst | Hoogstraat 9 | 8000 Brugge
t 050 44 82 44 | noordzuiddienst@brugge.be | www.brugge.be/noordzuiddienst

Artikel 1

Wat is de doelstelling van het toekennen van deze subsidie?

1.1

Deze subsidie is bedoeld voor Brugse verenigingen, NGO's, scholen,… die een sensibiliserende
activiteit voor de Brugse bevolking willen opzetten over een eigen ervaring, uitwisseling, project
of werking in een land of regio in het Zuiden of over een mondiaal thema.

1.2

Voorbeelden van mogelijke mondiale activiteiten: een fototentoonstelling over een bepaald land,
een debat over een bepaald mondiaal thema, een thematische workshop, een mondiale dag op
school, mondiaal spel voor jongeren,….

Artikel 2

Voorwaarden sensibiliserende activiteit

2.1

De activiteit vindt plaats op het Brugs grondgebied.

2.2

Het gaat om een initiatief met als hoofddoel het verstrekken van informatie over één of
meerdere mondiale thema’s gelinkt aan het Zuiden. Deze informatie dient thematisch gelinkt te
zijn aan minstens één van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable
Development Goals (SDGs). De 17 SDGs zijn in bijlage terug te vinden.

2.3

Een activiteit met louter commerciële of fondsenwervende doeleinden komt niet in aanmerking
voor deze subsidiëring.

2.4

De activiteit moet een sterk sensibiliserend karakter hebben.

2.5

De activiteit heeft duidelijke doelstellingen, geeft een objectieve en correcte beeldvorming over
het Zuiden, is afgestemd op maat van de doelgroep, is laagdrempelig en wordt op doeltreffende
manier bekendgemaakt.

2.6

De aanvrager stelt voor de activiteit een haalbaar budgetplan voor, waarbij de verhouding
tussen middelen en doel van de activiteit redelijk is.

Artikel 3

Voorwaarden van de aanvrager

3.1

Aanvragende organisatie kan een Brugse afdeling van een NGO zijn, een Brugse vzw, feitelijke
vereniging of school. De organisatie heeft een werking in Brugge.

3.2

Het opgegeven rekeningnummer voor de betoelaging is dit van de NGO, vzw, feitelijke
vereniging of school, en mag niet op naam van een natuurlijke persoon staan.

3.3

De aanvragende organisatie is geen lid van de stedelijke Noord-Zuidraad. Lidorganisaties van
de stedelijke Noord-Zuidraad ontvangen via "het subsidiereglement voor leden van de NoordZuidraad" reeds financiële ondersteuning voor hun sensibilisatie-activiteiten op het Brugs
grondgebied.

3.4

De correspondentie verloopt via de contactpersoon, vermeld in het aanvraagformulier.
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Artikel 4

Procedure

4.1

De subsidie voor mondiale activiteiten in Brugge kan enkel aangevraagd worden via het officiële
aanvraagformulier voor deze subsidie. Dit formulier kan opgevraagd worden bij de NoordZuiddienst van Stad Brugge (secretariaat Noord-Zuidraad), of is te downloaden via
www.brugge.be/diversiteit-en-noord-zuidbeleid (rubriek subsidies).

4.2

De aanvraag dient volledig te zijn ingevuld, én in het Nederlands.

4.3

De aanvraag wordt ingediend bij de Noord-Zuiddienst en dit minstens 2 maanden vóór aanvang
van de activiteit.

4.4

De aanvraag wordt door de Noord-Zuidraad geadviseerd met betrekking tot de voorwaarden van
artikel 2. De Noord-Zuidraad heeft het recht om de aanvrager uit te nodigen indien zij meer
toelichting wensen over de aanvraag.

4.5

Het College van Burgemeester en Schepenen van Stad Brugge beslist over de definitieve
toekenning of weigering van de subsidie. De aanvrager wordt van deze beslissing schriftelijk op
de hoogte gesteld. Bij een negatieve beslissing wordt een motivatie gegeven.

4.6

De organisatie kan slechts één subsidie voor een sensibiliserende activiteit bekomen per
kalenderjaar.

4.7

Indien voor de activiteit wordt samengewerkt met andere organisaties, kan slechts één
organisatie de aanvraag voor dezelfde activiteit indienen.

4.8

Deze subsidie is niet te cumuleren met andere subsidies van andere stadsdiensten van Stad
Brugge.

4.9

Er wordt 75% van de totaal bewezen onkosten betoelaagd met een maximum van 500€. De
toegekende subsidie kan dus maximaal 500€ bedragen.

4.10 De subsidie mag uitsluitend dienen voor de betaling van kosten verbonden aan de activiteit en
conform de ingediende begroting.
4.11 De subsidie wordt uitbetaald op het bankrekeningnummer van de aanvragende organisatie (zie
art.3.2).
4.12 De subsidie wordt uitbetaald volgens volgende verdeelsleutel: 80% van het bedrag wordt vooraf
uitbetaald, 20% na het plaatsvinden van de activiteit.
4.13 De aanvrager verbindt er zich toe om na afloop van de activiteit een verslag over de activiteit,
publiciteitsmateriaal, de afrekening en kostbewijzen in te dienen en dit ten laatste 3 maanden
na het plaatsvinden van de activiteit.
4.14

Van de aanvragende organisatie wordt verwacht dat zij in haar communicatie en publicaties
over de activiteit vermeldt 'met steun van Stad Brugge' of het logo van het Stad Brugge
vermeldt. Het logo is te downloaden via www.brugge.be/diversiteit-en-noord-zuidbeleid
(rubriek: subsidies) of kan ook doorgemaild worden.

4.15 Een uitnodiging voor de activiteit wordt naar noordzuiddienst@brugge.be gestuurd.
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4.16 Stad Brugge houdt zich het recht toe om de aanvrager te verplichten de subsidie geheel of
gedeeltelijk terug te betalen indien het volgende wordt vastgesteld:
1) De subsidie wordt niet aangewend voor het doel waarvoor zij is toegekend
2) De subsidie werd niet volledig gebruikt
3) De activiteit heeft niet plaatsgevonden
4) Er werd niet voldaan aan artikel 2, 3 en 4.

Artikel 5

Slotbepaling

Dit reglement vervangt het subsidiereglement voor Noord-Zuidsensibilisatie in Brugge, vastgesteld in
gemeenteraadszitting van 26 april 2011. De nieuwe regeling geldt voor alle aanvragen ingediend vanaf
1 januari 2017.

Artikel 6

Non-discriminatieclausule

Wanneer de stad Brugge werkingssubsidies/-toelagen aan verenigingen of organisaties toekent,
alsook wanneer de stad subsidies/toelagen geeft voor publieks- of deelnemersgerichte
acties/activiteiten, gebeurt dat steeds onder de voorwaarde dat de begunstigde binnen zijn
vereniging/organisatie, onder zijn vrijwilligers/personeel en/of bij de organisatie van die
acties/activiteiten:
1. Binnen de scope van de organisatie, de statuten van de vereniging of de projectdoelstelling, geen
enkele vorm van discriminatie op grond van (sociale) afkomst, burgerlijke staat, fysieke of
genetische kenmerken, geboorte, geloof en levensbeschouwing, geslacht, gezondheidstoestand,
handicap, huidskleur, leeftijd, nationale of etnische afstamming, nationaliteit, politieke overtuiging,
seksuele oriëntatie, taal, vermogen, zogenaamd ras, syndicale overtuiging toestaat;
2. openstaat of toegankelijk is voor iedereen;
3. elk discriminerend gedrag voorkomt en indien nodig bestrijdt en bestraft;
4. de wetten en reglementen inzake non-discriminatie en gelijke kansen naleeft;
5. zijn leden op de hoogte brengt van de mogelijkheden om discriminatie aan te klagen;
6. als beroep gedaan wordt op medewerking van derden voor bepaalde acties/activiteiten, hen deze
non-discriminatieclausule ter kennis brengt en ervoor zorgt dat ook zij die in hun bijdrage naleven.
Wanneer deze non-discriminatieclausule niet nageleefd wordt, kan de stad Brugge rekening houdend
met alle elementen maatregelen nemen. Dat kan desgevallend gaan tot het inhouden of
terugvorderen van de subsidie/toelage.
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Bijlage: de 17 SDG’s of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Beëindig alle vormen van armoede.
Beëindig honger, zorg voor voedselveiligheid/-zekerheid en promoot duurzame landbouw.
Zorgdragen voor een gezond leven en het welzijn voor alle leeftijden bevorderen.
Inclusief, gelijkwaardig, kwalitatief onderwijs en kansen voor levenslang leren voor iedereen.
Gender gelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes.
Toegang tot water en sanitair voor iedereen en duurzaam watergebruik.
Toegang tot betaalbare, betrouwbare, moderne en duurzame energie voor iedereen.
Langdurige, inclusieve en duurzame economische groei, volledige tewerkstelling en waardig
werk voor iedereen.
Veerkrachtige/robuuste infrastructuur, inclusieve en duurzame industrialisering en innovatie.
Vermindering van ongelijkheid binnen en tussen de landen.
De huisvesting van de toekomst dient rekening te houden met een groeiende bevolking.
Zorgen voor duurzame consumptie-en productiepatronen.
Dringende maatregelen nemen om de klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden.
Bescherming en duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame
ontwikkeling.
Bescherming, herstel en duurzaam gebruik van ecosystemen bevorderen.
Het opbouwen van een inclusieve samenleving voor duurzame ontwikkeling.
De middelen voor de uitvoerig versterken en het wereldwijd partnerschap voor duurzame
ontwikkeling revitaliseren.
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