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OPROEP VOOR
PROJECTEN 2017
AWARDS
PROGRAMMA
BNP Paribas Fortis Foundation
strijdt tegen sociale uitsluiting

Sinds 2010 heeft de Foundation
talrijke activiteiten ontwikkeld
waaronder ook het Awardsprogramma dat financiële steun
geeft aan verenigingen. Dankzij de
Awards, het uithangbord van BNP
Paribas Fortis Foundation, kunnen
Belgische vzw’s via een jaarlijkse
oproep voor projecten steun
krijgen bij de realisatie van hun
educatief project dat kinderen
en jongeren in moeilijkheden
helpt. Sinds de start van de
Awards in 2010 konden reeds 423
projecten voor een totaalbedrag
van ruim 4,6 miljoen euro gefinancierd worden.

In 2017 zullen in het kader van het
Awards-programma tot 99 projecten regionaal gefinancierd kunnen
worden voor een totaalbedrag van
828.000 euro.
De regionale Awards worden
gekozen door de regionale comités.
De Recht uit het Hart Awards worden
gekozen door het personeel van
BNP Paribas Fortis en de entiteiten
van de groep BNP Paribas in België,
door haar klanten en door het grote
publiek.

inleiding

Gelieve deze brochure
aandachtig te lezen
voor u uw project indient.
my.foundation.bnpparibasfortis.be.
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BELANGRIJKSTE BEOORDELINGSCRITERIA

De projecten kunnen vanaf 6 maart 2017
ingediend worden bij de Foundation via de site
my.foundation.bnpparibasfortis.be

Voor al uw vragen:
awards.foundation@bnpparibasfortis.com

VORMING VAN KANSARME KINDEREN EN
JONGEREN

Elke laureaat van een Award
moet DRIE JAAR wachten alvorens
een nieuw project te mogen
voorleggen in het kader van de
Awards. Alle laureaten 2010, 2011,
2012, 2013 en 2014 mogen in 2017
dus terug een project indienen.

Vorming
is cruciaal voor de
menselijke ontwikkeling en voor
de economische groei en blijft een
belangrijke
bekommernis
voor
BNP Paribas Fortis Foundation die
zich blijft inzetten voor kinderen
en jongeren in moeilijkheden. De
Awards zijn vooral bestemd voor
pedagogische
programma’s
en
educatieve projecten.
In de praktijk gaat het om diverse
projecten rond vorming zoals bij
voorbeeld:
■■ 
De

organisatie van pedagogische
programma’s
en
educatieve
vorming ve projecten die jongeren
die schoolmoe zijn en afhaken,
jongeren uit kansarme milieus,
zieke of gehandicapte kinderen, niet-begeleide minderjarige
vreemdelingen (NBMV) enz. steunen en motiveren.

■■ De bouw, de renovatie of inrichting
van een opvangtehuis of collectieve
voorzieningen (gemeenschapszalen,
vergaderzalen, bibliotheken …);
■■ Financiële steun aan kampen en
stages tijdens de vakanties;
■■ Steun aan
culturele, artistieke
workshops enz.

Indien u hierover
vragen hebt, kan u ons
steeds contacteren:
Caroline Vergeylen
awards.foundation@
bnpparibasfortis.com

DE STRIJD TEGEN ARMOEDE IS EEN
PRIORITEIT

Vandaag leven in Brussel 4 kinderen
op 10 onder de armoedegrens. In
Wallonië is dat 1 kind op 4 en in
Vlaanderen 1 kind op 10.Dit aantal
blijft jammer genoeg voortdurend
toenemen. Daarom beslisten we om
prioriteit te geven aan projecten die
armoede bij kinderen en jongeren
tegengaan. Projecten die daadwerkelijk kinderen en jongeren uit de
armoedespiraal halen, maken dus
meer kans.

NIEUWE, INSPIRERENDE PROJECTEN

Uit een impactstudie uit 2013, blijkt
dat onze steun bij de realisatie van
nieuwe projecten relevant en nuttig
is en op het terrein erkenning krijgt.
Deze ‘nieuwigheid’ zorgt dus voor
dynamiek in de sector die steun
verleent aan kinderen en jongeren
in moeilijkheden. Daarom gaat de
voorkeur van de Foundation uit
naar een nieuwe realisatie voor
de vereniging, het organiseren
van nieuwe activiteiten binnen de
vzw, een pilootproject of een
innovatief project.

GEÏNTEGREERDE PROJECTEN

De verscheidene behoeften van
de begunstigden zijn onderling
met elkaar verbonden en
daarom is een meer geïntegreerde aanpak aangewezen.
De Foundation wil
projecten promoten
die uitdrukkelijk
aan meerdere
behoeften
tegelijk
beantwoorden.

criteria

ANDERE BEOORDELINGSCRITERIA
DOORDACHTHEID

Het project is het resultaat van
een zorgvuldige voorbereiding en is
klaar om gerealiseerd te worden. De
vereniging moet ervaren en in staat
zijn om het project tot een goed
einde te brengen.

DUURZAAMHEID

Voor BNP Paribas Fortis Foundation
is de duurzaamheid van het project
belangrijk, meer nog dan de aard
of de omvang ervan. De Foundation
wil projecten van duurzame aard
aanmoedigen die ook zonder
verdere steun van de Foundation
standhouden.

HAALBAARHEID

De voorgestelde projecten moeten
realistisch en financieel haalbaar
zijn voor de verenigingen, die zelf
financieel gezond zijn.

budget
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FINANCIËLE OVERZICHTSTABEL
VAN DE AWARDS 2017
ZONES

BUDGET (€)

AANTAL AWARDS

Antwerpen

90.000

5-10

Brabant wallon Namur - Luxembourg

90.000

5-10

Brussel

90.000

5-10

Hainaut

90.000

5-10

Liège

90.000

5-10

Limburg

90.000

5-10

Oost-Vlaanderen

90.000

5-10

Vlaams Brabant

90.000

5-10

West-Vlaanderen

90.000

5-10

810.000

45-90

18.000

9

Regionale totalen
Awards ‘Recht uit het hart’

TOTAAL

828.000

54-99

De projecten kunnen
vanaf 6 maart 2017
ingediend worden bij
de Foundation via de site
my.foundation.bnpparibasfortis.be
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UW KANDIDAATSDOSSIER
WIE KAN EEN PROJECT INDIENEN?

Belgische vzw’s die al meer dan
twee jaar bestaan of die kunnen
aantonen dat ze heel wat ervaring in
hun werkingsgebied hebben, kunnen
een aanvraag indienen. Hun statuten
moeten gepubliceerd zijn in het
Belgisch Staatsblad. Particulieren of
feitelijke verenigingen komen niet in
aanmerking voor een award.

WELKE PROJECTEN KUNNEN FINANCIEEL
GESTEUND WORDEN?

De aanvraag voor steun heeft
betrekking op een specifiek en
concreet educatief project voor
kansarme kinderen. Het project moet
eveneens doordacht, duurzaam en
haalbaar zijn. Idealiter gaat het om
een nieuw project van de vereniging
dat wil tegemoetkomen aan meerdere behoeften door tegen armoede
te strijden. De aanvraag heeft geen
betrekking op administratie- of
werkingskosten van de vereniging.
Het Awards-programma kan dus
niet aangewend worden voor lonen
van medewerkers van de vereniging (behalve voor personeel dat
meewerkt aan het project zoals een
psycholoog, therapeut enz.), voor
de huur van verenigingslokalen,
voor de kosten van elektriciteit of
verwarming enz. De financiële steun
is bestemd voor een project.
Het
bedrag
van
de
aanvraag is gebaseerd op
de werkelijke behoeften
van uw project.

De bijlagen mogen indien nodig
met de post verstuurd worden.
Vermeld zeker uw naam,
die van uw project
en van de vereniging.

Het Awards programma
beoogt echter de steun aan
projecten van meer dan
5.000 euros.

WIE ZIJN DE BEGUNSTIGDEN VAN DE
PROJECTEN?

De begunstigden van het ingediende
project zijn in België verblijvende
kinderen of jongeren die zich in
moeilijke omstandigheden bevinden: sociale uitsluiting, handicap,
ziekte, afgehaakt op school, familiale
ontwrichting enz.

HOE EEN DOSSIER INDIENEN?

De
projecten
kunnen
vanaf
6 maart 2017 ingediend worden
bij de Foundation via de site
my.foundation.bnpparibasfortis.be
waar u gemakkelijk uw kandidaatsdossier elektronisch kunt opmaken :
Registreer u op de site tijdens uw
eerste bezoek.
Vul het aanvraagformulier in een of
meerdere keren in. U kunt uw dossier
te allen tijde bewaren en wijzigen.
Vergeet niet op te slaan voor u afsluit. Als het formulier volledig ingevuld
is, klikt u op de laatste pagina onderaan op ‘valideren en verzenden’ om
het dossier in te dienen.
 elieve alle gevraagde bijlagen op
G
te laden:
■■ de huidige samenstelling van de
Raad van Bestuur;
■■ de

recentste jaarrekeningen;

■■ een of meerdere rechtenvrije
foto’s van uw project of vereniging.
De foto zal eventueel gebruikt worden
voor de selectie van de Awards ‘Recht
uit het hart’ op de sociale media of
op het internet;
■■ alle aanvullende documenten die
en beter inzicht verschaffen in de
belangen en de behoeften van de
vereniging.

DE KANDIDAATSDOSSIERS MOETEN
TEGEN UITERLIJK
6 MEI 2017
ELEKTRONISCH
INGEDIEND WORDEN

Voor al uw vragen:
awards.foundation@bnpparibasfortis.com
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Uw kandidaatsdossier indienen
kan enkel online via
my.foundation.bnpparibasfortis.be

TIMING 2017
VERENIGINGEN

Indienen van projecten

6 maart
tot 6 mei

2017

NATIONAAL AWARDSCOMITÉ
Preselectie

In het regionale Awards-programma werkt de Foundation met
twee soorten selectiecomités : een nationaal comité voor de
preselectie en 9 regionale comités voor de eindselectie.

september

2017

BNP PARIBAS FORTIS FOUNDATION
Bestuderen van de projecten

juni - augsutus

2017

REGIONALE COMITÉS (9)

Selectie regionale Awards

oktober

2017
PERSONEEL, KLANTEN
EN HET GROOT PUBLIEK
REGIONALE COMITÉS (9)

Uitreiking regionale Awards

Januari

2018

Selectie van de
“Recht uit het Hart” Awards.
De ‘Recht uit het hart’ Awards worden
geselecteerd via een online stemsysteem.

november

2017

De resultaten van het selectieproces
worden ten laatste op 6 november 2017
meegedeeld.
Voor al uw vragen:
awards.foundation@bnpparibasfortis.com
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