
De oproep voor projecten rond Internationale 
Solidariteit gaan van start op maandag 25 januari

Het internationaal solidariteitsbeleid van de Stad Brussel wil het verenigingsleven in Brussel ondersteunen 
en uitbouwen.  Het wil ontwikkelingsopvoeding stimuleren en burgers vormen die in staat zijn mee te werken 
aan een rechtvaardiger wereld.  In die geest gaat a.s. maandag 25 januari de projectoproep 2016 van start. 
Kandidatuurdossiers kunnen tot 15 maart 2016 worden ingediend.  

Het reglement en de aanvraagformulieren werden in 2015 herwerkt om nóg beter in te spelen op de realiteit 
en de verwachtingen op het terrein.  

Schepen van Internationale Solidariteit Ahmed El Ktibi benadrukt: ‘De projectoproep wil lokale initiatieven 
op het vlak van ontwikkelingssamenwerking en sensibilisering steunen. Voor de projectoproep komen twee 
types activiteiten in aanmerking: sensibiliseringsactiviteiten die openstaan voor de inwoners van Brussel en 
ontwikkelingsprojecten van vzw’s of ngo’s in landen in het Zuiden.’

Onder bepaalde voorwaarden kunnen subsidies worden aangevraagd: 

De dossiers zullen door een commissie van experts worden geëvalueerd.  

Ahmed El Ktibi wijst op een verhoging van het budget voor de projectoproep Internationale Solidariteit: ‘De 
globale enveloppe bevat voortaan € 100.000, evenwichtig te verdelen tussen projecten rond sensibilisering 
en projecten voor ontwikkelingssamenwerking. Zo wil de Stad Brussel zich resoluut inzetten voor de 
minderbedeelden in alle uithoeken van de wereld. Onze toekomst is immers ook met hen verbonden, iets 
waaraan de huidige actualiteit ons regelmatig herinnert.’ 

Tijdens de editie 2015 werden 17 sensibiliseringsprojecten en 8 samenwerkingsprojecten gesubsidieerd.  

Kandidaturen worden tot 15 maart 2016 ingewacht.  Het volledige reglement en de inschrijvingsformulieren 
zijn beschikbaar op de website van de Stad Brussel of kunnen op volgend adres worden aangevraagd: 
solidariteinternationale@brucity.be.

Op 4 februari vindt op 18.30 uur een algemene informatievergadering plaats in de lokalen van Brussel 
Participatie (Emile Jacqmainlaan 19, 1000 Brussel).
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Ahmed EL KTIBI
Schepen van Internationale Solidariteit

De maatschappelijke zetel van de vereniging moet zich in Brussel bevinden als het om 
ontwikkelingssamenwerking gaat, en de activiteiten moeten in Brussel doorgaan als het om 
sensibiliseringsprojecten gaat;

De Stad subsidieert maximaal twee projecten per vereniging: 1 sensibiliseringsproject en 1 
ontwikkelingsproject. Voor elk project moet een apart dossier worden ingediend;

Aan elk sensibiliseringsproject rond de realiteit in de Derde Wereld wordt maximaal € 2.000 


