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OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN
I. Achtergrond
Dit 3-jarige DEAR-gefinancierde (Ontwikkelingseducatie en bewustmakingsprogramma van het
directoraat-generaal voor Samenwerking en ontwikkeling van de Europese Commissie) 'Maak Europa
duurzaam voor iedereen'-project brengt de kennis en ervaring van 25 partners uit 14 lidstaten van de
Europese Unie, en Europese en mondiale netwerken samen. Het programma beantwoordt aan de
behoefte aan een zinvolle, participatieve en rechtmatige realisatie van de Agenda 2030 en de
noodzaak om tot globale, holistische en geïntegreerde actie te komen door zowel wereldwijd als op
lokaal niveau te werk te gaan. Het doel is om een ambitieuze uitvoering van de Agenda 2030 in de
Europese Unie en door de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie te bevorderen. Door het
versterken van het Europese netwerk SDG Watch Europe, het ondersteunen en aanmoedigen van de
nationale, multisectorale en maatschappelijke coalities, het verbeteren van samenwerking en de
capaciteiten van nationale en lokale MO’s, Europees en nationaal beleid en
bewustmakingscampagnes, willen we het bewustzijn onder EU-burgers en beleidsmakers van hun rol
bij en verantwoordelijkheid voor het werken aan een duurzame toekomst, en de overgang naar
duurzamere levensstijlen aanzienlijk vergroten en een samenhangend beleid ontwikkelen en
bevorderen. Door participatie en samenwerking van alle maatschappelijke sectoren aan te
moedigen, willen we ervoor zorgen dat duurzaamheid centraal staat in de besluitvorming en
beleidsvorming, zodat er niemand achterblijft.
Gelet op het voorgaande, is een van de belangrijkste onderdelen van het project het verlenen van
subsidies (regeling voor getrapte subsidiëring) aan lokale groepen, maatschappelijke organisaties en
andere actoren uit het maatschappelijk middenveld die op lokaal niveau actief zijn om hun
capaciteiten, het delen van kennis en uitwisselen van ervaringen over de uitvoering, monitoring van
de SDG's en bewustwording over de transformatieve rol die SDG’s kunnen spelen voor iedere EUburger en hun rol bij het bevorderen van de Agenda 2030.
In Nederland wordt het ‘Maak Europa duurzaam voor iedereen’-project geïmplementeerd door
WECF (Women Engage for a Common Future).

In het project staan de onderlinge verbanden van alle 17 SDG’s centraal. Door middel van diverse
Europese, nationale en lokale acties, speciaal gericht op thematische campagnes over Bestrijding
van ongelijkheid, Duurzaam geproduceerd voedsel en duurzame landbouw, Duurzaam produceren
en consumeren, wordt aandacht gegeven aan vraagstukken over gelijkheid van mannen en
vrouwen, migratie en klimaatverandering. Voor meer informatie over de campagnes en het project,
zie: www.makeeuropesustainableforall.org

II. Doelstellingen, doelgroep, verwachte resultaten en thematische prioriteiten:
Het doel van de getrapte subsidiëring is om het bewustzijn over SDG's op lokaal niveau te vergroten
en de plaatselijke bevolking te betrekken bij het mobiliseren van lokale actoren en autoriteiten bij het
aangaan van verplichtingen en praktische acties voor de uitvoereng van SDG's.
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Ontvangers van subsidies zullen zich in hun acties richten op zowel 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. Deze zullen bijdragen aan de verwachte resultaten:
- Verhoging van bewustzijn en het betrekken van burgers bij het propageren van de Agenda
2030, met name rond de thematische aandachtspunten van het project, door de overgang naar
een meer duurzame levensstijl en gedrag te bevorderen,
- Versterking en/of creatie van een uitwisselingsruimte over de uitvoering, en monitoring van de
SDG’s, met name op lokaal niveau,
- Versterking van allianties met actoren die op lokaal niveau bijdragen aan de ondersteuning van
de Agenda 2030,
Thematische prioriteit:
De door de ontvangers van subsidies opgezette lokale acties dragen bij aan de pan-Europese
campagne die gericht is op de bestrijding van ongelijkheid, duurzaam geproduceerd voedsel en
duurzame landbouw, duurzame consumptie en productie, alsmede aan de overgang ten aanzien
van de SDG’s en de keuze van de EU-burgers voor een duurzame, eerlijke en koolstofarme levensstijl.

III. Criteria om in aanmerking te komen
Wie kan een projectvoorstel indienen?

- Lokale basisorganisaties/-entiteiten
- Lokale leden van nationale maatschappelijke organisaties (MO’s) die op lokaal niveau actief
zijn
- Lokale burgergroepen, waaronder studentengroepen, clubs, burgerinitiatiefgroepen en
dergelijke
Om voor getrapte subsidie in aanmerking te komen, moeten de aanvragers:
a) Rechtspersonen en/of een geregistreerde entiteit zijn.
b) Geen winstoogmerk nastreven
c) In Nederland gevestigd zijn
Opmerking:: Een aanvrager kan slechts één voorstel indienen in dezelfde Oproep tot het indienen
van voorstellen, op nationaal niveau.
Activiteiten die in aanmerking komen

Duur: De uitvoeringstermijn van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, begint op de dag van
de ondertekening van de contracten en moet op zijn laatst op 31 maart 2020 zijn voltooid. Verslagen
van de uitvoering moeten binnen een maand worden ingediend na het eind van de geselecteerde
projecten.
Omvang van de subsidies: Elke subsidie die in het kader van deze oproep tot het indienen van
voorstellen wordt gevraagd, mag het maximumbedrag van 2.000 euro niet overschrijden. Subsidies
zijn onderworpen aan de 85% voorfinanciering van de overeengekomen begroting aan het begin
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van het project, en15% van het saldo na indiening van het verslag op basis van de werkelijk
gemaakte kosten.
Opmerking: In de huidige oproep tot het indienen van voorstellen zullen 3 subsidies worden verleend
van max. 2.000 euro. Wees u ervan bewust dat er een andere oproep tot het indienen van
voorstellen open is voor aanvragers uit de 14 landen voor 6 subsidies van max. 7.500 euro Meer
informatie hierover is te vinden op www.makeeuropesustainableforall.org. Organisaties kunnen zich
inschrijven voor beide oproepen.
Sector- of thema's: De activiteiten waarvoor getrapte subsidie is verleend, moeten in
overeenstemming zijn met de doelstellingen en de prioriteiten van het huidige project betreffende
bewustmaking over duurzame ontwikkeling, de SDG's en de Agenda 2030, met name met de acties
rond de 3 belangrijkste thematisch gerichte campagnes:
• Ongelijkheden bestrijden
• Duurzaam geproduceerd voedsel en duurzame landbouw – Goed voedsel voor iedereen
• Duurzame consumptie en productie

Voorstellen die hun lokale acties met de Europese verkiezingen en processen koppelen zijn
welkom.
Locatie: de activiteiten moeten op lokaal niveau plaatsvinden in Nederland

Soort activiteiten: BEWUSTZIJN VERHOGEN/ACTIVIST/CAPACITEITSOPBOUW
Lijst van de verschillende soorten activiteiten die in aanmerking komen voor getrapte subsidies:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Publieke evenementen
Trainingsevenementen
Paneldiscussies
Educatieve activiteiten (scholen, universiteiten, etc.)
Stunts
Dialogen, zoals uitwisseling met beleidsmakers
Acties op straat
Workshops
Creatieve en culturele activiteiten
Jeugdactiviteiten

KOSTEN DIE IN AANMERKING KOMEN:
De kosten moeten rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de activiteit.
Kosteneffectiviteit is een van de selectiecriteria. De voorkeur wordt gegeven aan projecten met
een gunstige verhouding tussen kosten en potentieel bereik, en waarvan het grootste deel van
de verwachte uitgaven gekoppeld is aan de uitvoering van de actie zelf (zoals de productie van
materiaal, kosten in verband met de locatie, reiskosten voor sprekers, directe arbeidskosten enz.).
Indirecte kosten worden niet gedekt, maar personeelskosten die rechtstreeks verband houden
met het project kunnen worden opgenomen in de voorgestelde begroting.
III. Selectiecriteria
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Bij het selectieproces zal onder meer rekening worden gehouden met de relevantie van het
projectvoorstel met betrekking tot de doelstellingen van Maak Europa duurzaam voor iedereen –
bewustmaking van de SDG’s, de uitvoering van de Agenda 2030, de betrokkenheid van de burgers
en de overgang naar een duurzame levensstijl, waarbij prioriteit wordt gegeven aan acties met een
thematische focus, een cross sectorale benadering van de voorgestelde activiteiten, de
dienstverleningscapaciteit, met name de originaliteit, de innovatieve aard en de betrokkenheid van
de burgers bij het ontwikkelen van de acties, de relevantie ervan voor de lokale gemeenschap, het
vermogen om het bewustzijn en de betrokkenheid van burgers bij vraagstukken betreffende
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te vergroten, en de deelneming van andere actoren, sociale
bewegingen, NGO's, plaatselijke autoriteiten, het effect van het project evenals de duurzaamheid
van de bereikte resultaten.
Er zal voorrang worden gegeven aan lokale actoren die rechtstreeks met de lokale
gemeenschappen samenwerken, en entiteiten of organisaties die hebben deelgenomen aan de
activiteiten voor capaciteitsopbouw in het kader van het Maak Europa duurzaam voor iedereenproject op nationaal
niveau. Extra punten worden toegekend aan ingediende voorstellen die samen met andere

organisaties, afkomstig uit verschillende sectoren, zullen worden ontwikkeld,
Er zal eerst gecontroleerd worden of de aanvragen aan de criteria voldoen. Het selectiecomité zal
de projectvoorstellen beoordelen op basis van de selectiecriteria. De resultaten zullen op de website
van WECF worden gepubliceerd, en de winnende voorstellen zullen worden gecontacteerd.
IV. Verslaglegging
De begunstigden zullen de nodige verslagen (inhoudelijke en financiële verslagen vergezeld van de
ondersteunende bewijsstukken) verstrekken met behulp van de verstrekte templates, zoals foto's/
afbeeldingen en de outreach-activiteiten (online links, publicaties, enz.).
V. Communicatie en zichtbaarheid De geselecteerde projecten moeten volledig voldoen aan de
zichtbaarheids- en communicatievereisten die betrekking hebben op het Maak Europa duurzaam
voor iedereen-project, inclusief de logo's van het project, en de EU-vlag (+ de verwijzing "met de
financiële steun van de Europese Unie" gerelateerde en de relevante disclaimer) in alle publicaties,
verwijzingen, documenten, nieuws en elke andere zichtbaarheids- en communicatie-actie.
VI. Hoe dien ik een projectvoorstel in?
Om uw projectvoorstel in te dienen, vult u het aanvraagformulier volledig in.
Gelieve bij uw formulier de voorgestelde begroting voor de actie te voegen. Zie de template in
Bijlage I.
Uiterste datum voor indiening
De uiterste datum voor het indienen van uw voorstel is 31 januari 2019 om middernacht (CET).
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V. INDICATIEF TIJDSCHEMA

De uiterste datum voor het indienen van
voorstellen

31 januari 2019 om middernacht (CET)

Beoordelings-en selectieproces

Februari 2019

Mededeling over de selectie van de
begunstigden voor 2018

1-15 maart 2019

Uitvoeringsperiode

April 2019 – April 2020

Verslaglegging

Dient te worden ingediend binnen een
maand na het einde van de geselecteerde
projecten).

Voor meer informatie: Neem contact op met Chantal Van den Bossche,

chantal.vandenbossche@wecf.org
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