CONTROLE ONTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDEN VAN
INGEDIENDE PROJECTVOORSTELLEN
INZAKE WATER EN/OF SANITATIE IN HET ZUIDEN
IN HET KADER VAN HET
VLAAMS PARTNERSCHAP WATER VOOR ONTWIKKELING
EN VOOR COFINANCIERING DOOR
Vlaamse Overheid
Departement Omgeving
Afdeling Strategie, Internationaal Beleid en Dierenwelzijn
In te vullen door SID/TI
Dossiernummer

VPWvO-18/

Ontvankelijkheidsvoorwaarden
O
Het project werd uiterlijk op 25 juni 2018 om 12 u. ingediend.
O

Het dossier werd in tweevoud verstuurd + elektronische versie.

O

Het aanvraagformulier werd volledig ingevuld.

O

De indiener is een privébedrijf, erkende ngo of vzw, onderzoeks- of
onderwijsinstelling, overheidsinstantie of publiek (drink)waterbedrijf.

O

De indiener is gevestigd in Vlaanderen of in Brussel.

O

Het project betreft een samenwerkingsverband tussen minstens 1 Vlaamse
indiener, 2 Vlaamse partners (exclusief departement OMG) en 1 lokale
partner.

O

Het geografisch doelgebied is een land (of meerdere) uit de OESO-DAC lijst.

O

Het project past in de focus van de oproep 2018.

O

De Vlaamse indiener en Vlaamse partner(s) verbinden zich tot een concrete
bijdrage aan het project.

Controle ontvankelijkheidsvoorwaarden VPWvO 2018

Bijkomende criteria
O

O

De indiener heeft aantoonbare ervaring in projectuitvoering m.b.t. water
en/of sanitatie
De indiener is direct verantwoordelijk voor de voorbereiding en
management van het project en het samenbrengen van de Vlaamse en
andere projectpartners en treedt dus niet op als tussenpersoon.
Het project heeft een minimale duur van 18 maanden en een maximum
duur van 48 maanden.
Het project gaat van start in de periode december 2018-maart 2019.

O

De aangevraagde subsidie ligt tussen 45.000 en 150.000 €.

O

De subsidie bedraagt maximaal 70 % van de totale projectkosten.

O

O

Het geraamde benodigde budget staat vermeld in €. Kosten begroot in een
andere munt dan de euro worden in de begroting opgenomen in de andere
munt en vervolgens omgezet in euro. De gebruikte wisselkoers wordt
verantwoord.
De kosten worden onderverdeeld in de volgende soorten:
1/ investeringskosten, 2/ werkingskosten, 3/ personeelskosten en
4/ administratiekosten.
De administratiekosten bedragen maximaal 10 % van de projectbegroting.

Documenten
O

Engagement/bijdrage van de indiener

O

Engagement/bijdrage van de Vlaamse partners

O

Rol/bijdrage van de lokale partner(s)

O
O

O

Bijkomende info
O
O
O

Het project wordt uitgevoerd in een van de prioritaire landen voor de
Vlaamse ontwikkelingssamenwerking1.
De indiener diende in het verleden reeds een voorstel in dat werd
gesubsidieerd.
De indiener diende in het verleden reeds een voorstel in dat niet werd
gesubsidieerd.

Inbreng van de partners
Zie beoordelingskader

1

Zuid-Afrika, Malawi, Mozambique, Angola, Botswana, Lesotho, Namibië, Swaziland, Zambia en Zimbabwe
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