Fonds Celina Ramos

Criteria waaraan uw dossier/project moet voldoen om in aanmerking
te komen voor een steun.
Vooraleer een dossier in te dienen raden wij u aan om eerst aandachtig de tekst op de pagina
van de oproep te lezen.
Hoewel de voorkeur duidelijk uitgaat naar projecten die vanuit de basis groeien worden
projecten, ingediend door grotere sociale organisaties, niet a-priori uitgesloten voor financiële
steun. Wel moet er worden gemotiveerd waarom, voor het specifieke project dat ingediend
wordt, de kost niet kan worden gedragen door eigen middelen en er extra middelen gevraagd
worden. Ook moet worden aangegeven hoe het project is gegroeid (op basis van welke noden)
en moet er een goed uitgewerkte financiële motivatie worden toegevoegd.
Projecten die zich gedragen weten door politieke en levensbeschouwelijke organisaties of door
hun deelorganisaties komen niet in aanmerking.
CRITERIA
Ontvankelijkheidcriteria:
• het kandidaatsdossier
o moet opgesteld zijn in de taal van het formulier
o moet volledig ingevuld zijn
o moet tijdig ingediend zijn (uiterlijk op 22 februari voor de selectie van april / uiterlijk
op 31 augustus voor de selectie van oktober)
• de indiener/verantwoordelijke van het project
o is ouder dan 18 jaar
o voert het project uit in België en is er ook gevestigd
o is geen commerciële organisatie
o is niet afhankelijk van politieke en levensbeschouwelijke organisaties
• het project
o is een niet-commercieel project van algemeen belang
Selectiecriteria:

Om in aanmerking te komen, moet uw project duidelijk beantwoorden aan de
onderstaande criteria. Zorg ervoor dat u uw project zodanig voorstelt dat dit goed tot uiting
komt.
-

Kleinschalig
Duidelijke sociale meerwaarde
Gedragen door mensen (bij voorkeur ook vrijwilligers) die sterk verankerd zijn in de lokale
gemeenschap.

-

Een concrete verbetering beoogt van de levensomstandigheden of levenskwaliteit van
mensen die zich in een economisch en sociale precaire situatie bevinden (mensen die in
armoede leven)
Eén of meerdere problemen, die het gevolg zijn van de precaire situatie, op een directe
manier aanpakken
Streeft naar een volwaardig burgerschap
Voldoende voorbereid en uitgewerkt om binnen redelijke termijn te worden uitgevoerd
Voorziet een duidelijk afgebakend budget
De financiële steun die gevraagd wordt staat in verhouding tot de totale begroting van het
project en mag niet worden gebruikt om al gedane onkosten mee te dekken
Het project moet nog worden opgestart
Bezoldigingen, met uitzondering van vrijwilligersvergoedingen, komen niet in aanmerking
voor financiële steun.

Pluspunten zijn:
- Betrokkenheid van de doelgroep bij het ontwikkelen en de uitvoering van het project
- Mensen uit de doelgroep als actieve vrijwilliger inschakelen
- Vergoedingen die rechtstreeks ten goede komen aan betrokken mensen in armoede

Op uitnodiging van de jury kunnen projecten een voorstel indienen voor verlengde steun van 3
jaar (max. 3 x 5.000 Euro). Jaarlijks komen 5 projecten daarvoor in aanmerking.. Voorwaarde is
een denkoefening op langere termijn, over hoe het project zal uitgebouwd worden over drie
jaar.
Extra criteria voor verlengde steun:
- Focus op de meest kwetsbare groepen, waarbij men extra aandacht besteedt aan het bereik
van deze groepen en de continuïteit van hun deelname. Men kan daarvoor experimenteren
met een aangepaste werkwijze of aanpak.
- Opbouw van het project, gericht op het overdraagbaar maken van de ontwikkelde
aanpak/methode of het structureel verankeren van het project, is aangetoond en realistisch.
Plan de activiteiten die je zal ondernemen om het project zelfstandig te laten verder bestaan
of de zoektocht naar andere financieringsbronnen.

