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Subsidieregeling mondiale bewustwording 2018

Artikel 1.
Begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. Mondiale bewustwording: Stimuleren van het bewustwordingsproces dat er in de
wereld grote verschillen bestaan in leefomstandigheden (sociaal, economisch en
politiek). Stimuleren van de Deurnese bevolking om zich met deze problematiek
bezig te houden. Vergroten van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking
en internationale samenwerking. Bevorderen van gedragsverandering: het eigen
handelen is van invloed op duurzame ontwikkeling, zowel in de eigen
leefomgeving als elders in de wereld.
b. ASV: Algemene Subsidieverordening gemeente Deurne 2017

Artikel 2.
Toepassingsbereik
Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van
subsidie voor organisaties die zich bezighouden met mondiale bewustwording. Een en de
zelfde activiteit kan slechts in aanmerking komen voor subsidie op grond van één van de
op de ASV gebaseerde regelingen.
Artikel 3.
Activiteiten, doelgroepen en voorwaarden
1. Subsidie op grond van deze subsidieregeling wordt uitsluitend verstrekt voor
incidentele activiteiten die ‘mondiale bewustwording’ uitdragen en tastbaar maken
voor met name lokale doelgroepen.
2. Om in aanmerking te komen voor een subsidie op grond van deze subsidieregeling
moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
- De activiteit is gericht op samenwerking;
- De activiteit heeft een educatief karakter;
- De aanvraag voor een activiteit wordt door minimaal twee samenwerkende
organisaties gedaan, waarvan er minimaal een in Deurne is gevestigd. De
andere(n) mogen ook in het buitenland gevestigd zijn;
- Er is voor deze activiteit niet eerder een aanvraag om subsidie bij het college
ingediend waarop een beschikking is genomen.
Artikel 4.
De aanvraag
1. Aanvragen om subsidie op grond van deze regeling kunnen gedurende het hele jaar
worden ingediend.
2. Er zijn jaarlijks twee momenten waarop ingediende aanvragen zullen worden
beoordeeld: in december en (in het geval het subsidieplafond nog niet bereikt is) in
juni.
3. Alle aanvragen voor het opvolgende jaar die voor 1 december van het daaraan
voorafgaande jaar zijn ingediend worden in december beoordeeld. Alle aanvragen
voor een lopend jaar die voor 1 juni van dat jaar zijn ingediend, worden in juni
beoordeeld.
4. Aanvragen die aan de vereisten voldoen en verband houden met de stedenbanden
tussen Deurne en Batouri of Deurne en Leszno worden als eerste behandeld en uit
het beschikbare budget voldaan.
5. Indien de aanvragen het beschikbare budget overschrijden, wordt het overig
beschikbare budget over alle aanvragen die aan de vereisten voldoen naar rato
verdeeld.
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6. Aanvragen die na de in het derde lid bedoelde momenten worden ingediend en aan
de voorwaarden voor subsidie voldoen, kunnen worden toegekend voor zover het
subsidieplafond nog niet bereikt is.
Artikel 5.
Subsidieverlening
1. Subsidies worden per project of initiatief verleend.
2. Het subsidiebedrag is nooit hoger dan 50% van de totale kosten van de activiteit met
een maximum van € 10.000 per activiteit.
3. Het subsidiebedrag is nooit hoger dan het tekort op de begroting van de activiteit.
Artikel 6.
Beslistermijn
1. Het college beslist binnen vier (4), maar in elk geval binnen acht (8) weken na 1
december respectievelijk 1 juni op een ingediende aanvraag zoals bedoeld in het
derde lid van artikel 4.
2. Op aanvragen zoals bedoeld in het vijfde lid van artikel 4 beslist het college binnen
vier (4), maar in elk geval binnen acht (8) weken.
3. In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders deze termijnen
verlengen.
Artikel 7.
Vaststelling, rekening en verantwoording
1. In afwijking van artikel 15, eerste lid van de ASV worden subsidies van niet meer dan
€ 5.000 meteen vastgesteld bij verlening.
2. Voor subsidies van meer dan € 5.000 geldt het derde lid van artikel 15 van de ASV.
Artikel 8.
Verplichtingen
Het college is bevoegd verplichtingen aan de subsidieverlening te verbinden.
Artikel 9.
Uitvoeringsovereenkomst
Het college kan ter uitvoering van de activiteiten zoals bedoeld in artikel 3 met de
subsidieontvanger een uitvoeringsovereenkomst sluiten zoals bedoeld in artikel 4:36 van
de Algemene wet bestuursrecht.
Artikel 10. Slotbepalingen
Deze subsidieregeling treedt in werking per 1 juli 2017 en is voor het eerst van
toepassing op te verlenen subsidies voor het jaar 2018.
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