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De projectoproep 2017 rond Internationale Solidariteit is afgelopen vrijdag 27 januari 2017 van 

start gegaan 
 
Het internationaal solidariteitsbeleid van de Stad Brussel heeft als doel het verenigingsleven in 
Brussel te ondersteunen en verder uit te bouwen.  Doel is om de bevolking meer bewust te maken 
van de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking en burgers te overtuigen van het nut om zich in te 
zetten voor een meer rechtvaardige wereld. 
In die geest is afgelopen vrijdag 27 januari de projectoproep 2017 van start gegaan. 
Kandidatuurdossiers kunnen tot 27 maart 2017 worden ingediend.   
 
Het reglement en de aanvraagformulieren werden in 2016 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 is erop gericht 
lokale initiatieven op het vlak van ontwikkelingssamenwerking en sensibilisering te steunen.  Twee 
soorten activiteiten komen daarbij in aanmerking: sensibiliseringsactiviteiten met als doelpubliek de 
Brusselse bevolking en ontwikkelingsprojecten van vzw's of ngo’s in landen in het Zuiden.' 
 
Onder bepaalde voorwaarden kunnen subsidies worden aangevraagd:  

- voor samenwerkingsprojecten dient de maatschappelijke zetel van de organisatie in 
Brussel te zijn gehuisvest, voor sensibiliseringsprojecten dienen de activiteiten in Brussel 
plaats te vinden; 

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

- voor elk sensibiliseringsproject rond de problematiek van derdewereldlanden wordt 
maximaal € 2.000 toegekend, voor elk ontwikkelingsproject maximaal € 5.000. 

Een commissie van experts zal de dossiers evalueren.   
 
Ahmed El Ktibi licht toe: 'de voor dit jaar toegewezen ‘enveloppe’ bedraagt  € 100.000.  Dit bedrag 
zal op gelijke basis worden verdeeld tussen projecten inzake ontwikkelingssamenwerking en 
projecten in het kader van sensibiliseringscampagnes. 
Dit benadrukt des te meer de  wil van de Stad Brussel om zich resoluut in te zetten voor alle 
minderbedeelden van de wereld.  Onze toekomst is meer dan ooit verbonden met wat er zich elders 
in de wereld afspeelt.  De actualiteiten herinneren ons er elke dag opnieuw aan.’ 
 
In de loop van 2016 werden maar liefst 16 sensibiliseringsprojecten en 16 samenwerkingsprojecten 
gesubsidieerd.  
  
Kandidaturen worden tot 27 maart 2017 ingewacht.  Het volledige reglement en de 
inschrijvingsformulieren zijn beschikbaar op de website van de Stad Brussel en/of kunnen op 
volgend adres worden aangevraagd: solidariteinternationale@brucity.be. 
 
 

mailto:solidariteinternationale@brucity.be


Kandidaat-organisaties kunnen zich bij de voorbereiding van hun dossier laten bijstaan op volgende 
middagen: 

-  maandag 27 februari: tussen 14u en 19u 
-  maandag 20 maart:  tussen 14u en 19u  

 
telkens bij de Cel Internationale Solidariteit – Bisschopstraat 3A te 1000 Brussel.  
 

30 januari 2017 

 

Contact pers:  

kabinet van Schepen Ahmed EL KTIBI -  Dhoha SMIDA: 02 279 48 15 / 0473 675 988  

 

 


