
 

Projectoproep "Promotie en ondersteuning van gezondheidsprojecten 2020" 

 

1. Context 
De gemeente Sint-Gillis lanceert een projectoproep om de sociale ongelijkheden op vlak van 
gezondheid te beperken en initiatieven die de inwoners van Sint-Gillis ten goede komen te 
bevorderen.  
De Wereldgezondheidsorganisatie omschrijft gezondheid als een "toestand van fysiek, mentaal 
en sociaal welzijn".  

2. Doelstellingen en prioriteiten 
Dit jaar zijn de prioriteiten de volgende: 

- Bijdragen aan de preventie en de screening van infectie- en chronische ziekten; 
- Bestrijding van alle vormen van verslaving en afhankelijkheidsproblemen (tabak, drugs, 

alcohol, ...); 

- Het bevorderen van het geestelijk en lichamelijk welzijn van de bevolking. 

3. Type projecten die aanmerking komen 
Alleen projecten die rechtstreeks verband houden met de in het vorige punt genoemde 

doelstellingen en prioriteiten komen in aanmerking. De projecten moeten met name volgende 

doelstellingen nastreven: 

- Preventie en screening van infectie- en chronische ziekten: het project moet erop gericht 

zijn om voor een kwetsbaar publiek elke vorm van screening of preventie te bevorderen, 

met name inzake seksueel overdraagbare aandoeningen, luchtweginfecties, enz. 

- Wat betreft de strijd tegen verslavingen: het project moet zich richten op een kwetsbaar 

publiek. Het project moet elke actie bevorderen die gericht is op het bestrijden van 

verslavingen en afhankelijkheden, in de vorm van een algemene informatiecampagne, 

gerichte hulp, enz. 

- Inzake geestelijk en lichamelijk welzijn: het project moet, voor een kwetsbaar publiek, 

gericht zijn op het bevorderen van elke actie die het lichamelijke of geestelijke welzijn 

verbetert. 

De projecten moeten in de loop van het jaar 2020 worden gerealiseerd. Gezien de 

coronamaatregelen als gevolg van de Covid-19-crisis zal een verlenging van de termijn tot 31 

maart 2021 voor de uitvoering als aanvaardbaar worden beschouwd. 

4. Bedrag van de subsidie 
Het totale bedrag van de jaarlijkse subsidie voor de projectoproep bedraagt 4.136,00 €.  

De projecten worden maximaal voor dit bedrag gesubsidieerd. Bij de kandidatuur moet een 

gedetailleerd budget van het project zijn bijgevoegd, overeenkomstig het reglement inzake 

toekenning en aanwending van gemeentelijke toelagen, goedgekeurd door de gemeenteraad 

op 19 december 2019 (https://stgillis.brussels/wp-content/uploads//2020/01/SUBVENTIONS-

COMMUNALES-adopt%C3%A9_le_19122019.pdf). 

Investeringsuitgaven komen niet in aanmerking. 

5. Deelnamevoorwaarden 

https://stgillis.brussels/wp-content/uploads/2020/01/SUBVENTIONS-COMMUNALES-adopt%C3%A9_le_19122019.pdf
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De projectoproep staat open voor verenigingen zonder winstoogmerk waarvan de activiteit 

hoofdzakelijk op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis plaatsvindt, alsook voor 

natuurlijke personen en feitelijke verenigingen die hun activiteit hoofdzakelijk op het 

grondgebied van Sint-Gillis ontwikkelen, op voorwaarde dat zij geen enkel belangeloos doel 

nastreven. 

De kandidaten moeten een geslaagde ervaring in het type voorgestelde projecten kunnen 

aantonen. 

 

6. Selectiecomité 
Een selectiecomité bestaande uit de volgende personen moet een keuze maken uit de 
voorgestelde projecten: 

- De schepen van Volksgezondheid; 
- De verantwoordelijke van de dienst Volksgezondheid; 
- Twee bedienden op de dienst Volksgezondheid.  

7. Selectiecriteria 
De selectiecriteria die in aanmerking worden genomen zijn de volgende:  

- Acties die gericht zijn op het tot stand brengen van een collectieve en solidaire oplossing 
(communautaire actie); 

- Het belang om zich te richten op mensen in kwetsbare situaties (ouderen, mensen in 
een precaire sociale situatie);  

- Gendermixiteit; 

- Het aspect duurzaamheid en milieu. 

Het selectiecomité zal de voorkeur geven aan meerdere projecten met een budget dat beperkt 
is tot één groot project. 

8. Reglement en procedure 
De kandidaturen worden ontvangen tussen 2 juni en 18 september om middernacht. Enkel de 

volledige kandidaturen worden in aanmerking genomen. 

Het selectiecomité komt bijeen zodra de periode voor het indienen van de kandidaturen is 

afgesloten. 

De beslissing van het selectiecomité moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad van 

Sint-Gillis in oktober 2020. 

De laureaten worden onmiddellijk verwittigd. 

Overeenkomstig het gemeentereglement wordt 80 % van de subsidies vrijgegeven op het 

moment van toekenning en 20 % na uitvoering van het project. 

Op deze projectoproep is het gemeentereglement inzake toekenning en aanwending van 

gemeentelijke toelagen van toepassing, dat kan worden ingekeken op: www.stgilles.brussels. 

De aanvraag wordt online ingediend via het "IRISBOX" formulier dat beschikbaar is op de 

website van de gemeente Sint-Gillis https://stgillis.brussels/services/asbl/.  

9. Contactpersoon 
Gemeente Sint-Gillis  
sante.1060@stgilles.brussels.  
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