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CALL FOR PROPOSALS
I. Achtergrond/Context
Het drie jaar durende DEAR-gefinancierde (Development Education Awareness Raising-programma
van het Directoraat-Generaal voor Ontwikkeling en Samenwerking van de Europese Commissie)
'Make Europe Sustainable for All' combineert de expertise en ervaring van 25 partners uit 14 EUlanden, Europese en internationale netwerken.
Haar aanpak beantwoordt aan de behoefte aan een zinvolle, participatieve en duurzame
implementatie van de Agenda 2030 en de nood aan globale, holistische en geïntegreerde acties op
zowel lokaal als mondiaal niveau.
Het doel is om een ambitieuze uitvoering van Agenda 2030 door en in de EU te bevorderen,
waardoor de EU en de Europese regeringen zich niet alleen hiervoor verantwoordelijk voelen maar
ook ambitieus zijn in de uitvoering hiervan. Het doel is om het bewustzijn onder EU-burgers aanzienlijk
te vergroten door het Europese netwerk SDG Watch Europe te versterken, de nationale
multisectorale coalities van het maatschappelijk middenveld te stimuleren en te ondersteunen en de
samenwerking en de capaciteiten van nationale en lokale maatschappelijke organisaties, Europees
en nationaal beleid en bewustmakingscampagnes te verbeteren.
Ook willen we beleidsmakers bewustmaken over hun rol en verantwoordelijkheid bij het werken aan
een duurzame toekomst, de overgang naar een meer duurzame levensstijl en het ontwikkelen en
bevorderen van coherent beleid. Door participatie en samenwerking van alle sectoren van het
maatschappelijk middenveld aan te moedigen, willen we ervoor zorgen dat duurzaamheid centraal
staat in de besluitvorming en beleidsvorming, zodat “er niemand achterblijft!”, volgens het credo van
de Agenda 2030.
Gezien het bovenstaande is een van de belangrijkste componenten van het project het verlenen
van subsidies (sub-subsidiëringsregeling) aan lokale groepen, middenveldorganisaties en andere
actoren op het maatschappelijk middenveld die op lokaal niveau werkzaam zijn, om hun
capaciteiten te versterken. Verder spelen de kennisuitwisseling en uitwisseling over de uitvoering,
bewaking van de SDG's en bewustmaking van de transformerende rol die SDG's kunnen hebben voor
elke EU-burger, en zijn of haar rol bij het bevorderen van de Agenda 2030, een belangrijke rol.
In het project staan de onderlinge verbanden van alle 17 SDG’s centraal. Door middel van diverse
Europese, nationale en lokale acties, met speciale aandacht voor thematische campagnes over het
bestrijden van ongelijkheid (jaar 1), het aandacht geven aan duurzame voedselvoorziening en
landbouw (jaar 2) en duurzame consumptie en productie (jaar 3) worden vraagstukken over gender,
migratie en klimaatverandering aangepakt.
De thematische focus van de campagne in het eerste jaar ligt op het bestrijden van ongelijkheden:
“Fighting Inequalities’.
De focus van de campagne is erop gericht niemand achter te laten en de grenzen van de planeet te
respecteren. Dit project is een gezamenlijke inspanning van lokale, nationale en Europese actoren uit
15 landen met als doel het bewustzijn over de SDG’s te vergroten en te streven naar verandering van
beleid en sociale verandering om ongelijkheid en armoede in Europa en daarbuiten aan te pakken.
Deze campagne gaat over het versterken en bevorderen van de sociale, culturele, economische en
politieke inclusie van iedereen - vooral vrouwen, kinderen en minderheden. Het gaat om het
waarborgen van gelijke kansen en gelijkheid van resultaten door te pleiten voor vervanging van
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discriminerende beleidslijnen en praktijken. Het gaat om het omkeren van bezuinigingen op
overheidsinvesteringen in essentiële diensten en regelingen voor sociale bescherming. Het gaat erom
te pleiten voor een beleid van sociale bescherming om geleidelijk meer gelijkheid te bereiken. Het
gaat om het waarborgen van milieuwaarde. Het gaat om het creëren van
belastingrechtvaardigheid. Het gaat om het bevorderen van veilige, regelmatige en verantwoorde
migratie en mobiliteit van mensen. Het gaat om het beëindigen van alle vormen van discriminatie
van vrouwen en meisjes.
In overeenstemming met het project en de thematische campagnebenadering zullen de plaatselijke
acties in België gericht zijn op de SDG's en de implementatie van Agenda 2030 in België, vooral wat
betreft de strijd tegen ongelijkheid. De voorgestelde acties moeten het bewustzijn vergroten en
beleidsmakers op lokaal en regionaal niveau betrekken bij de ontwikkeling en bevordering van een
coherent beleid voor een duurzame toekomst, met een actieve deelname van het maatschappelijk
middenveld.

II. Doelstellingen, verwachte resultaten en thematische prioriteiten:
Doel van de subsidie is om de bewustwording over SDG's op lokaal niveau te vergroten en om de
lokale doelpopulatie te betrekken bij het mobiliseren van lokale actoren en autoriteiten bij
verbintenissen en praktische acties voor de implementatie van SDG's.
In hun acties richten de subsidieontvangers zich zowel op formele als informele lokale groepen
(multiplicatoreffect van de capaciteitsopbouw, bewustmaking) en burgers, inclusief scholen en
studenten, om het bewustzijn van SDG's en de keuzes van het dagelijks leven te vergroten. Die zullen
bijdragen aan de verwachte resultaten:
-Opbouwen van de capaciteit van lokale organisaties;

-Versterken en/of creëren van kennisdelende lokale netwerken op het gebied van de
implementatie en het monitoren van de SDG’s.
-Versterken van netwerken en allianties van lokale groepen die Agenda 2030 ondersteunen.
-Bewustwording en engagement van burgers stimuleren bij het promoten van de Agenda 2030
Thematische prioriteit:
Lokale acties, ontwikkeld door de zogeheten subsidieontvangers, zullen bijdragen aan de panEuropese én nationale thematische campagnes en bereiken en betrekken lokale EU-burgers bij een
duurzame en eerlijke levensstijl. Lokale acties die door de subsidieontvangers worden ontwikkeld,
dragen bij tot de nationale campagnethema's zoals eerder vermeld.
III. Toelatingscriteria:
Wie kan een projectvoorstel indienen?

- Lokale “grass roots” organisaties
- Lokale leden van nationale ngo’s, die activiteiten op lokaal niveau willen uitvoeren;
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- Lokale burgerinitiatieven, studentengroepen, buurtinitiatieven;
Om in aanmerking te komen voor een sub-subsidie, moeten aanvragers:
a) een rechtspersoon of geregistreerde entiteit zijn
b) een niet-gouvernementele organisatie zijn
c) gevestigd zijn in België
Opmerking: een aanvrager kan slechts één voorstel indienen in dezelfde Call for Proposals tot het
indienen van voorstellen op nationaal niveau.

Activiteiten die in aanmerking komen:
Duur: de activiteitenperiode start op de dag van de ondertekening van de contracten (in mei) en
moet ten laatste op 31 oktober 2018 zijn voltooid. Het verslag van de implementatie moet binnen een
maand na het einde van het project wordt ingediend.
Omvang van de subsidies: het projectvoorstel mag het maximumbedrag van 1000 euro niet
overschrijden. Subsidies zijn onderworpen aan de 85% voorfinanciering van de begroting aan het
begin van het project en 15% van het saldo na indiening van het rapport op basis van de werkelijke
gemaakte kosten.
Opmerking: in de huidige Call zullen 3 subsidies worden toegekend van max. 1000 euro. Let op: er is
nog een oproep tot het indienen van voorstellen geopend vanuit 15 landen voor een maximale
subsidie van 7000 euro. Ga voor meer informatie naar www.makeeuropesustainableforall.org .
Thema's: de subactiviteiten moeten in overeenstemming zijn met de doelstellingen en de prioriteiten
van het huidige project, en in het bijzonder met de nationale campagne en thematische focus ‘Strijd
tegen ongelijkheden’.
Locatie: activiteiten moeten op lokaal niveau plaatsvinden in België.

Type of activities: AWARENESS-RAISING/ACTIVIST/CAPACITY BUILDING
Lijst van verschillende soorten activiteiten die in aanmerking komen voor sub-subsidies:

- Publieke evenementen
- Trainingsevenementen
- Paneldiscussies
- Uitwisseling met beleidsmakers
- Educatieve activiteiten (scholen, universiteiten, enz.)
- Stunts
- Dialogen
- Acties op straat
- Workshops
- Creatieve en culturele activiteiten
- Jeugdactiviteiten
- Publicaties (folders, audiovisuele producties, campagnemateriaal enz.)
- Video- of audiobestanden of foto’s en teksten voor gebruik in media/sociale media
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De volgende soorten acties komen niet in aanmerking voor een subsidie:
• acties die alleen of hoofdzakelijk betrekking hebben op individuele sponsorschappen voor
deelname aan workshops, seminars, conferenties, congressen
• acties die alleen of hoofdzakelijk betrekking hebben op individuele studiebeurzen
• Acties ter ondersteuning van politieke partijen
• Acties met betrekking tot fondsenwervende activiteiten
• Core-financiering van de aanvrager
• Acties die uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit kapitaaluitgaven, dat wil zeggen IT-apparatuur
• Acties die individuen of groepen van mensen discrimineren op grond van hun geslacht, seksuele
geaardheid, religieuze overtuigingen of het gebrek daaraan, of hun etnische afkomst.

In aanmerking komende kosten
De kosten moeten rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de actie. De voorkeur
zal worden gegeven aan projecten met een gunstige verhouding tussen kosten en potentieel
bereik, en waarbij de meeste kosten verband hebben met de uitvoering van de actie zelf (zoals
de productie van materialen, kosten in verband met de locatie, reiskosten voor sprekers,
rechtstreekse arbeid kosten etc.). Onrechtstreekse kosten worden niet gedekt, maar
personeelskosten die rechtstreeks verband houden met het project kunnen worden
opgenomen in de voorgestelde begroting.
III. Selectiecriteria
Bij het selectieproces zal onder meer rekening worden gehouden met de relevantie van het
projectvoorstel met betrekking tot de doelstellingen van het Make Europe Sustainable for All-project.
Er zal voorrang worden gegeven aan de thematische focus op menselijke ontwikkeling en
ongelijkheid, en verder de sectoroverschrijdende benadering van de voorgestelde activiteiten, de
outreachcapaciteit, de originaliteit en het innovatieve karakter, de relevantie voor de lokale
gemeenschap, het vermogen om het bewustzijn en de betrokkenheid van burgers bij kwesties met
betrekking tot duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en de betrokkenheid van andere actoren te
vergroten, sociale bewegingen, ngo's, lokale autoriteiten, de impact van het project en de
duurzaamheid van de bereikte resultaten.

Er zal voorrang worden gegeven aan lokale actoren die rechtstreeks met de lokale
gemeenschappen samenwerken en innovatieve openbare mobilisatie- en campagneactiviteiten
voorstellen waarbij burgers en lokale en regionale beleidsmakers worden betrokken, evenals de
acties die resulteerden in de ontwikkeling van de beleidseisen met betrekking tot de SDG's en de
monitoring van de implementatie van de SDG's in en door België.
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Eerst zal worden gecontroleerd of de toepassingen aan de criteria voldoen. De selectiecommissie
beoordeelt de projectvoorstellen op basis van het evaluatierooster. De resultaten worden
gepubliceerd op het project website en op websites van onze project partners en de winnende
voorstellen zullen worden gecontacteerd.
IV. Rapportage
De begunstigden zullen de nodige rapporten (narratieve en financiële verslagen vergezeld van de
nodige bewijsstukken) verstrekken met behulp van de meegeleverde templates, inclusief
foto's/afbeeldingen en de omvang van het project (online links, publicaties, enzovoort).
V. Communicatie en zichtbaarheid De geselecteerde projecten moeten volledig voldoen aan de
zichtbaarheids- en communicatievereisten die betrekking hebben op het Make Europe Sustainable
for All-project, inclusief de logo's van het project, de vlag van de Europese Unie (+ de referentie “met
de financiële steun van de Europese Unie” en de relevante disclaimer) in alle publicaties, referenties,
documenten, nieuws en elke andere zichtbaarheids- en communicatie-actie.
VI. Hoe kan ik een voorstel indienen?
Stuur uw projectvoorstel met inbegrip van de volgende documenten via e-mail naar ons door:
-

Aanvraagformulier (zie template in bijlage I)
Budget (zie template in bijlage II)

Alle voorstellen moeten naar sonia.goicoechea@eeb.org worden gestuurd.
Deadline voor indiening
De voorstellen moeten uiterlijk op 6 mei om middernacht CET zijn ingediend.

V. INDICATIEF TIJDSCHEMA

Deadline voor het indienen van voorstellen

6 mei, 00u00 CET

Evaluatie- en selectieproces

6 mei 2018 - 25 mei 2018

Mededeling over de selectie van de
begunstigden voor 2018

25 mei 2018

Implementatieperiode

Mei 2018 - 31 oktober 2018

Rapportering

Ingediend binnen een maand na het einde
van de geselecteerde projecten, ten
laatste op 30 november 2018).

Meer informatie: Neem contact op met sonia.goicoechea@eeb.org voor meer informatie.
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