Hulp bij het e-loket
Ondervind je problemen bij het invullen? Lukt er iets niet? Of heb je een vraag?

Zuidwerking - vereniging/ngo: aanvraag
subsidie
1 Gegevens
2 Overzicht
3 Bevestiging
Dien deze aanvraag in vóór 1 maart.

Pagina 1
Titel van het project *
Naam vereniging / ngo *
Adres
Straat *
Huisnummer *
Busnummer
Postcode *
Stad/gemeente *

Website: *
Rekeningnummer *
Rekeningnummer op naam van *

Contactpersoon
Voornaam *
Familienaam *
Telefoon- of gsm-nummer *
E-mailadres *
ik wil via mail een kopie van de aanvraag ontvangen
contacteer mij enkel in verband met de aanvraag
e-mailadres *
Bevestig e-mailadres *
E-mailadres *
Akkoord persoonsgegevens *

Ik ben deze contactpersoon of ik heb bovenstaande gegevens ingevuld met akkoord van de
contactpersoon.

Motivatie van de toekenningsvoorwaarden:
Duid aan en motiveer:
Het project is gericht op een kansarme bevolkingsgroep.
Het project is gericht op de basisbehoeften van de bevolking: water- en voedselvoorziening,
gezondheidszorg en onderwijs.
Het project draagt bij tot meer onafhankelijkheid, emancipatie en zelforganisatie van de doelgroep op sociaaleconomisch vlak.
Het project stimuleert een persoonlijk en collectief bewustzijn dat leidt tot een ingrijpen in de eigen situatie en
dat gericht is op het tegengaan van onderdrukkende structuren en toestanden.
De volledige participatie (medewerking en/of medezeggenschap en/of financiële bijdrage) van de doelgroep is
gegarandeerd.
Er zijn garanties dat het initiatief na het beëindigen van de financiële steun op een zelfstandige manier kan
verder werken.
Het project is gericht op de overname, technisch en organisatorisch, door de plaatselijke bevolking en het
overbodig maken van buitenlandse begeleiding.
Het project beoogt een duurzame ontwikkeling en wordt op duurzame wijze georganiseerd: met respect
voor het milieu, met respect voor de culturele eigenheid van de doelgroep en met respect voor de
mensenrechten.
Gericht op kansarme bevolkingsgroep: motiveer. *

Gericht op basisbehoeften: motiveer. *

Bijdrage op sociaal-economisch vlak: motiveer. *

Stimulatie persoonlijk en collectief bewustzijn: motiveer. *

Garantie participatie van de doelgroep: motiveer. *

Garantie zelfstandig voortbestaan: motiveer. *

Gericht op overname door plaatselijke bevolking: motiveer. *

Duurzame ontwikkeling en organisatie: motiveer. *

Duid hieronder de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs) aan
waartoe het project bijdraagt:
SDG 1 - Beëindig armoede overal en in al haar vormen.
SDG 2 - Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw.
SDG 3 - Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden.
SDG 4 - Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.
SDG 5 - Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes.
SDG 6 - Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen.
SDG 7 - Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.
SDG 8 - Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve
tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.
SDG 9 - Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer
innovatie.
SDG 10 - Dring ongelijkheid in en tussen landen terug.
SDG 11 - Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.
SDG 12 - Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen.
SDG 13 - Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.
SDG 14 - Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen.
SDG 15 - Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheer
bossen en wouden duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en draai het terug en roep het
verlies aan biodiversiteit een halt toe.
SDG 16 - Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling,
verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en
toegankelijke instellingen uit.
SDG 17 - Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame
ontwikkeling.

Kostenraming
Voeg als bijlage een kostenraming toe. *
Choose File No file selected
-+

Communicatie
Tekst insturen *
Ik verbind mij ertoe om jaarlijks op eigen initiatief informatie te verstrekken aan de Londerzeelse bevolking en
dit minimum door een artikel in te sturen voor het gemeentelijk informatieblad en/of website.
Door dit formulier in te vullen geef je je toestemming aan de Gemeente Londerzeel om jouw persoonsgegevens te verwerken in het kader

Door dit formulier in te vullen geef je je toestemming aan de Gemeente Londerzeel om jouw persoonsgegevens te verwerken in het kader
van je subsidie-aanvraag volgens de richtlijnen van de General Data Protection Regulation (GDPR). Op www.londerzeel.be/privacy vind je
meer informatie over hoe de Gemeente Londerzeel omgaat met persoonsgegevens.

Volgende

