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Op initiatief van de staatssecretaris voor Gendergelijkheid en in het kader van het Belgisch 
relanceplan gefinancierd door de Europese Unie, heeft het Instituut het genoegen u mee te delen 
dat de projectoproep ‘Brood en Rozen’ wordt gelanceerd.  

Deze projectoproep heeft als doel het bevorderen van de duurzame inclusie en het duurzaam aan 
de slag houden van vrouwen in kwetsbare situaties, als werkneemsters of zelfstan digen op de 
Belgische arbeidsmarkt.  

De geselecteerd projecten zullen gefinancierd kunnen worden voor een bedrag tussen 30 000 en 
100 000 euro, van 01 maart 2023 tot ten laatste 30 juni 2024.  

Deze projectoproep heeft één algemene doelstelling en vier specifieke doelstellingen.  

▪ Alle projecten moeten aan de algemene doelstelling voldoen om voor financiering in 

aanmerking te kunnen komen. 

▪ Daarnaast moeten projecten aan minstens één van de vier specifieke doelstellingen 

beantwoorden. Projecten kunnen dus twee of meer specifieke doelstellingen combineren, 

maar dit is niet verplicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie, zie deel 3.1 van de gids.  
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Het projectvoorstel moet ingediend worden door een organisatie, groep of vereniging die:  

▪ een ondernemingsnummer heeft;  

▪ een UBO-fiche kan voorleggen; 

▪ en een duurzame aanpak hanteert.  

Overheidsinstanties zoals de federale overheid, gemeenten en provincies, alsook de openbare 
centra verbonden aan deze overheden kunnen geen subsidie verkrijgen 

Voor meer informatie, zie deel 3.7 van de gids.  

Neen. Het hebben van een ondernemingsnummer en een uittreksel uit het UBO-register is een 
voorwaarde voor deelname. Zonder deze gegevens kan het project niet in aanmerking komen voor 
financiering in het kader van deze projectoproep.  

▪ Het projectvoorstel moet tijdig ingediend worden, ten laatste op 04/11/2022 om 23u59. 

▪ Het projectvoorstel moet via e-mail ingediend worden bij het Instituut voor de gelijkheid van 

vrouwen en mannen (projecten@igvm.belgie.be ). 

▪ Het aanvraagdossier bevat: 

▪ Het volledig ingevulde indieningsmodel en begroting, te vinden in bijlage 1 en bijlage 

2 bij deze gids.  

▪ De statuten van de organisatie, groep of vereniging.  

▪ Een uittreksel uit het UBO-register.  

▪ Een kopie van eventuele andere financieringen of financieringsaanvragen.  

▪ Een kopie van de laatste gepubliceerde jaarrekening.  

▪ Een kopie van de laatste sociale balans OF het laatste jaarverslag. 

Voor meer informatie, zie delen 3.11 en 6 van de gids. 

Het aanvraagdossier moet volledig zijn wanneer het ingediend wordt, ten laatste op 4/11 om 23u59. 
Het is niet mogelijk om dit later aan te vullen. 

mailto:projecten@igvm.belgie.be
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Voor on      et  elangr j  dat el  project oor tel  e e t gt dat  et  et “Do No S gn   cant  ar ” 
principe zal respecteren. Indien men toch graag meer uitleg wil geven kan di t verderop in het 
 nd en ng  odel    j  et  elect ecr ter    “D  rzaa  e d”.  

Ja, er kan een projectvoorstel door twee of meerdere organisaties ingediend worden. Daarbij moet 
één hoofdpartner gekozen worden die de contactpersoon voor het project wordt voor alle officiële 
correspondentie met het Instituut. Deze hoofdpartner dient het aanvraagdossier met zijn bijlagen 
in, ondertekent het protocol als het project geselecteerd wordt, en ontvangt het projectbudget op 
zijn bankrekeningnummer. Alle partners moeten een UBO-fiche indienen. 

De verdere afspraken rond samenwerking worden onderling geregeld tussen de partners. Het 
Instituut komt hier niet in tussen.  

Bij indiening van het projectvoorstel ontvangen we dus graag één aanvraagdossier, met daarin één 
indieningsmodel en één budget, één organisatie als contactpersoon en één bankrekeningnummer.  

Elke organisatie moet zijn eigen aanvraagdossier invullen. Twijfel bij vragen zeker niet om contact 
op te nemen met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, via 
projecten@igvm.belgie.be.  

Om in aanmerking te komen voor financiering in het kader van deze projectoproep moeten 
projectvoorstellen minimaal aan een aantal voorwaarden voldoen: 

1. Doelstellingen van de projectoproep 

Z e  raag “Wel e doel tell ngen  oeten de projecten na tre en?”  

2. Een meerwaarde voor de gendergelijkheid 

Het project moet een activerende en stimulerende werking hebben en een meerwa arde opleveren 
voor de doelgroep van het project op het vlak van gendergelijkheid/de gelijkheid van vrouwen en 
mannen. 

mailto:projecten@igvm.belgie.be
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3. Autonome en niet-terugkerende projecten 

Alleen autonome, niet-terugkerende projecten die geen deel uitmaken van de normale werking van 
de aanvragende organisatie op het moment van de aanvraag komen voor financiering in 
aanmerking. 

4. Getuigen van voldoende kwaliteit 

Het project moet getuigen van een goede kwaliteit:  

▪ De vragen in het indieningsformulier moeten op een coherente en duidelijke manier 

beantwoord worden, waarbij voldoende informatie aangeleverd wordt om het 

projectvoorstel te kunnen evalueren. 

▪ Het indieningsformulier en de begroting moeten volledig ingevuld worden. Alle vragen 

moeten beantwoord worden.  

5. Hoofdzakelijk in België gerealiseerd 

Het project moet uitgevoerd worden in België. De doelgroep en de belangrijkste impact van het 
project moeten zich in België bevinden. 

6. Behorend tot de federale beleidsprioriteiten  

Projecten moeten behoren tot de federale beleidsprioriteiten en bevoegdheden en dit conform de 
bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 (B.S. 15 augustus 1980).  

7. Wie kan een projectvoorstel indienen?  

Z e de  raag ‘Wie kan een projectvoorstel indienen? ’  n d t doc  ent.  

  



 

Projectoproep   

FAQ  ∙  FA

 

8. Naleven van het “Do No Significant Harm” principe 

Het project moet voldoen aan het 'Do No Significant Harm'-beginsel op het vlak van duurzaamheid 
en milieu. De projecten mogen geen significante schade toebrengen aan de zes Europese 
milieudoelstellingen, vermeld in de gids en het indieningsformulier.  

 

9. Budget en begroting 

De aangevraagde subsidie, gefinancierd door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en 
mannen, mag minimum 30.000 EUR en maximum 100.000 EUR bedragen.  

De begroting moet correct worden ingevuld:  

▪ De begroting moet gedetailleerd en duidelijk zijn; 

▪ Er moet een verband zijn tussen de activiteiten beschreven in het projectvoorstel en de 

begroting;  

▪ Uit de begroting moet duidelijk blijken welke kosten door het Instituut voor de gelijkheid van 

vrouwen en mannen betaald dienen te worden en welke kosten door andere/eigen 

financiering betaald worden;  

▪ De begroting moet inclusief BTW zijn. 

10. Uitvoeringsperiode 

▪ Het project wordt gefinancierd voor minimaal 10 maanden en maximaal  16 maanden. 

▪ De financiering van het project start op 01/03/2023.  

▪ De financiering van het project eindigt uiterlijk op 30.06.2024.  

11. Voorwaarden rond de indiening van een projectvoorstel  

Z e  raag ‘Hoe moet een aanvraagdossier ingediend worden? ’  n d t doc  ent.  

Voor meer informatie, zie deel 3 van de gids.  
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De projecten moeten substantieel zijn om voldoende impact te kunnen hebben en dus m instens 10 
maanden duren, voorbereiding inbegrepen.  

We verwachten dat projecten vanaf 1 maart minstens hun voorbereidende fase opstarten. Bij de 
tussentijdse rapportage (01/09/2023 of 02/11/2023) verwachten we een eerste zicht te krijgen op 
de eerste ervaringen, geleerde lessen en resultaten van de projecten. Om dit te kunnen bereiken is 
het dus belangrijk dat projecten vrij snel kunnen opstarten.  

Tijdens de eerste stap van de selectieprocedure zal het Instituut eerst de projectvoorstellen 
screenen om te controleren of ze voldoen aan de minimale voorwaarden beschreven in deel 3 van 
deze gids. Projecten die niet aan deze voorwaarden voldoen, komen niet voor de subsidie in 
aanmerking. 

Vervolgens zal een jury de projecten selecteren. De jury zal elk project een totaalscore op 100 
punten geven, op basis van scores voor 7 selectiecriteria. Daarbij zijn sommige selectiecriteria 
belangrijker dan andere, waardoor zij zwaarder doorwegen voor de totaalscore van het project.  

 

Het voorstel tot selectie wordt vervolgens op voorstel van de Directie van het Instituut voorgelegd 
aan de Raad van Bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. De Raad van 
Bestuur van het Instituut neemt de beslissing tot subsidiering. 
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Voor meer informatie, zie deel 4 van de gids.  

Er is een totaalbudget  an €1.500.000  oorz en  n  et  ader  an deze projectoproep. Het aantal 
projecten dat kan geselecteerd worden, is afhankelijk van de budgetten die aan de geselecteerde 
projecten toegekend zullen worden. De projectbudgetten variëren naar gelang de omvang van het 
project en l ggen t   en €30.000 en €100.000 per project. Het aantal projecten dat geselecteerd 
zal worden, wordt dus bepaald door het totale budget. 

De jury zal bestaan uit 5 juryleden: 2 medewerkers van de beleidscel van Staatssecretaris voor 
Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Sarah Schlitz, 2 medewerkers van het Instituut voor 
de gelijkheid van vrouwen en mannen en 1 externe expert.  

Bij de inschatting van het aantal personen dat aan het project zal deelnemen, gaat het om het aantal 
vrouwen in kwetsbare situaties dat op het terrein aan het project zullen deelnemen. Het gaat dus 
om een concreet cijfer, namelijk het aantal directe deelneemsters tijdens de uitvoering van het 
project. Er moet bij dit cijfer geen rekening gehouden worden met de eventuele bredere of indirecte 
impact die het project op lange termijn kan hebben door het ontwikkelen van bepaalde 
instrumenten.   

Deze projectoproep zal projecten financieren die op het terrein werken met de doelgroep, waarin 
vrouwen actoren zijn en rechtstreeks deelnemen aan het project. Het is dus belangrijk dat projecten 
minstens op een directe manier werken met de doelgroep.  

Het is aan de jury om het verband – direct of indirect - tussen de doelstellingen van het project 
(voorwaarden) en de verwachte resultaten, de activiteiten om deze te bereiken en de impact op 
lange termijn (selectiecriterium) te beoordelen.  
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1. Personeelskosten 

Personeelskosten voor de reguliere werking van organisaties komen niet in aanmerking voor 
financiering door het project.  

Niet-reguliere, bijkomende personeelskosten die nodig zijn voor de uitvoering van het project 
kunnen wel in aanmerking komen. Niet-reguliere, bijkomende personeelskosten zijn extra 
personeelskosten die nodig zijn voor de uitvoering van het project en die dus niet gebruikt worden 
 oor de ‘reg l ere’ o  nor ale wer  ng  an de organ  at e.  

Daarbij mogen personeelskosten niet dubbel gefinancierd worden: personeelsleden die al door de 
organisatie betaald worden mogen niet ook door het project gefinancierd worden.  

2. Infrastructuurwerken, investeringen en de aankoop van materiaal  

Infrastructuurwerken, investeringen of de aankoop van duurzaam materiaal als investering op de 
lange termijn komen niet in aanmerking voor subsidies. 

De aankoop van materiaal nodig voor de uitvoering van het project kan wel in aanmerking komen:  

▪ indien het materiaal volledig geconsumeerd zal worden in het kader van het project;  

▪ en indien duidelijk gemotiveerd wordt waarom dit materiaal nodig is voor de uitvoering van 

het project 

Ook afschrijvingskosten kunnen in aanmerking genomen worden. 

Het huren van materiaal tijdens het project kan ook in aanmerking komen indien dui delijk 
gemotiveerd wordt waarom dit materiaal nodig is voor de uitvoering van het project.  

3. Niet-gedefinieerde kosten  

Niet-gedetailleerde of niet-gede  n eerde  o ten (  j oor eeld ‘o er ead o ten’  ‘on oorz ene 
 o ten’ en ‘( tr ct rele)  o ten’)   nnen onder geen enkele voorwaarde voor subsidiëring in 
aanmerking genomen worden. 

4. Andere kosten die niet in aanmerking komen 

De volgende niet-limitatieve lijst zijn kosten die niet in aanmerking kunnen komen voor financiering:  

▪ kosten in verband met rechtszaken of juridische geschillen;  

▪ bankkosten of intresten;  

▪ verwijlinteresten;  

▪ kosten voor leningen;  

▪ kapitaalkosten en uitgaven m.b.t. de aankoop van onroerende goederen;  

▪ forfaitaire kosten (bv. Bij verplaatsingen, telefoon, ect.);  

▪ bewijsstukken met data buiten de periode van de overeenkomst;  

▪ bewijsstukken die geen betrekking hebben tot de goedgekeurde activiteiten van de 

overeenkomst 

Voor meer informatie, zie deel 5 van de gids.  
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Als meer dan 50% van de inkomsten van de organisatie bestaat uit overheidssubsidies 
(bijvoorbeeld de subsidie in het kader van deze projectoproep), moet bij de uitbesteding van 
opdrachten  o en de dre pel  an €30 000  de regelgeving inzake overheidsopdrachten worden 
nageleefd. Meer informatie kan gevonden worden op de website van SCWITCH.  

Er is geen voorwaarde die stelt dat organisaties over eigen middelen moeten beschikken om deel 
te nemen aan deze projectoproep.  

Het projectbudget zal echter in drie fasen zal uitbetaald worden: 60% bij de start van het project, 
20% na de tussentijdse rapportering en het resterende bedrag na de finale rapportering, na afloop 
van het project.  Het is dus mogelijk dat de organisatie tijdens het project bepaalde kosten zal 
moeten voorschieten. Daarom is het belangrijk om als organisatie fondsen beschikbaar te hebben.  

Personeelskosten voor personen die reeds tewerkgesteld zijn bij de organisatie kunnen in 
aanmerking komen voor financiering, als er aan de volgende voorwaarden voldaan wordt: 

▪ Het moet gaan om niet-reguliere, bijkomende personeelskosten nodig voor de uitvoering 

van het project. Er zal moeten aangetoond worden dat de personeelskosten nodig zijn en 

gebruikt worden voor de uitvoering van het project en niet voor de normale werking van de 

organisatie. 

▪ Dubbele financiering van personeelskosten moet vermeden worden. Dit betekent dat 

personeel dat reeds door de organisatie wordt betaald, niet ook nog eens door het project 

kan worden gefinancierd. Of, met andere woorden, dat voor de personeelsleden die door 

het project worden gefinancierd, de organisatie geen financiering uit andere bronnen kan 

ontvangen.  

▪ Indien het gaat om interne personeelskosten voor een personeelslid dat reeds bij de 

organisatie tewerkgesteld is en waarvoor de organisatie voordien andere financiering 

ontving, moet bijzondere aandacht besteed worden aan hoe de organisatie aan deze 

voorwaarden zal voldoen. 

https://scwitch.be/opensource/onderworpen-aan-regels-overheidsopdrachten/
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In het kader van deze projectoproep kunnen kosten gefinancierd worden die een duidelijk verband 
hebben met de projectactiviteiten en die bijkomende kosten zijn vanwege het project. De reguliere 
wer  ng  an een organ  at e  an n et ge  nanc erd worden (z e oo  de  oorwaarde ‘autonome en 
niet-terugkerende projecten’).   

Indien de organisatie de lokalen reeds huurt gedurende het hele jaar, onafhankelijk van het project, 
beschouwen we dit als de reguliere werking van de organisatie en kan dit niet in aanmerking komen 
voor financiering. 

Indien de organisatie extra vergaderzalen of conferentiezalen moet huren of indien de organisatie 
de lokalen normaal niet huurt gedurende de dagen waarin de activiteiten plaatsvinden, dan kan de 
   r  n aan er  ng  o en  oor   nanc er ng  n de categor e ‘alge ene wer  ng  o ten’  n de 
begroting. Er moet hierbij wel een duidelijk verband met de projectactiviteiten zijn en de huur moet 
een bijkomende kost zijn die er alleen is door de uitvoering van het project.  

De aankoop van duurzaam materiaal als investering op de lange termijn komt niet in aanmerking 
voor subsidies.  

De aankoop van materiaal nodig voor de uitvoering van het project kan wel in aanmerking komen:  

▪ indien het materiaal volledig geconsumeerd zal worden in het kader van het project;  

▪ en indien duidelijk gemotiveerd wordt waarom dit materiaal nodig is voor de uitvoering van 

het project.  

Ook afschrijvingskosten kunnen in aanmerking genomen worden. Dat wil zeggen dat het 
aankoopbedrag van aangekocht materiaal gedeeld wordt door het totaal aantal jaren waarin het 
materiaal gebruikt zal worden. Enkel de kosten voor de duurtijd van het project kunnen met 
projectbudget  etaald o  ‘a ge chreven’ worden  terw jl de  o ten  oor de o er ge d  rt jd 
gedragen moeten worden door de organisatie zelf. Als een organisatie bijvoorbeeld een laptop 
koopt voor 1000 euro en van plan is deze vijf jaar te gebruiken, terwijl het project maar één jaar 
duurt, kunnen 200 euro afschrijvingskosten gefinancierd worden met het projectbudget . De 
resterende 800 euro moet de organisatie zelf financieren.  

Het huren van materiaal tijdens het project kan ook in aanmerking komen indien duideli jk 
gemotiveerd wordt waarom dit materiaal nodig is voor de uitvoering van het project.  

De indienende organisatie moet een Belgische of EU-bankrekening hebben. Dit kan een online 
bankrekening zijn.  
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Er zijn geen voorbeelden van projecten beschikbaar. Het is aan de projecten zelf om hun eigen 
initiatief uit te werken.  

▪ Neem de gids en andere bijlagen door op de website van het Instituut.  

▪ Neem contact op met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen via mail: 

projecten@igvm.belgie.be 

https://igvm-iefh.belgium.be/nl/publicaties/projectoproep_brood_en_rozen
mailto:projecten@igvm.belgie.be

