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Dit reglement is van kracht voor alle aanvragen vanaf oktober 2021.



 

Criteria 
 

Doelstelling 

Pidpa ondersteunt projecten die een duurzame drinkwatervoorziening en/of 

afvalwaterbehandeling of een duurzaam en integraal waterbeleid in een 

ontwikkelingsland uitbouwen. Het ontwikkelingsproject is verankerd in de 

lokale gemeenschap en ondersteunt de zelfredzaamheid van de lokale 

bevolking. 

Zo werkt Pidpa mee aan het behalen van SDG 6: Verzeker toegang tot 

duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen. 

 

Voorwaarden 

Enkel de projecten die voldoen aan de formele basisvoorwaarden (2.1) 

uit  dit reglement, worden opgenomen voor een inhoudelijk beoordeling 

(2.2). 

 

2.1. Basisvoorwaarden 

 
1. De projecten worden ingediend door een of meerdere gemeenten 

waar Pidpa water levert (aanvragende venn(o)ot(en)). Aanvragende 
vennoten kunnen meerdere projecten indienen, samen met anderen 

of alleen. 

2. De projecten kaderen in de algemene doelstelling van HidroPlus, 
zoals gestipuleerd in punt 1: doelstelling. 

3. De projecten vinden plaats in een erkend ontwikkelingsland volgens 
de OESO/DAC-lijst. 

4. De projecten worden financieel ondersteund door de 

aanvragende venn(o)ot(en). Het ingediende dossier bevat een 

bewijs van definitieve toekenning van subsidie via een uittreksel uit de 

notulen                              van de gemeenteraad of het schepencollege. Deze beslissing 

werd genomen tussen de afsluitdatum van de vorige jaargang (31 

december 2021) en de afsluitdatum van de huidige jaargang (31 

december 2022). Bij delegatie - geldt ook een bewijs van betaling, 

ondertekend door de algemeen directeur van de gemeente, uit 

eenzelfde jaargang. 

5. Een project ontvangt nooit meer financiële ondersteuning dan 

het subsidiebedrag van de aanvragende venn(o)ot(en). Het 

totaalbedrag van de financiële ondersteuning aan alle projecten is 

vastgesteld op 60.000 euro per jaar, eventueel vermeerderd met 

bijkomende giften. 

 

 



 

6. Het project heeft een duidelijke aanwijsbare band met de 
aanvragende venn(o)ot(en) via een persoon, vereniging of 
organisatie. 

 

2.2. Inhoudelijke beoordelingsvoorwaarden 

 

Projecten die voldoen aan de basisvoorwaarden (2.1) 

komen in aanmerking voor financiële ondersteuning na  

beoordeling van volgende inhoudelijke voorwaarden :  

 

1. omschrijving en doel van het project 

2. overzicht met financieringsplan en timing van de geplande 
activiteiten van het project (met duidelijke afbakening van het 
betreffende projectjaar)  

3. omschrijving verwachte resultaten en timing van het project 

4. omschrijving lokale verankering van het project 

5. aantal personen die voordeel genieten dankzij dit project 

 

2.3. Verplichtingen tot ontvangst van de financiële bijdrage 

1. De  financiële   bijdrage   wordt   uitsluitend   gebruikt   voor  het   

project (onderdeel) waarvoor de aanvraag is ingediend. 

2. Het staat Pidpa vrij alle gegevens en beeldmateriaal i.v.m. het 
project (inclusief het resultatenrapport) te gebruiken (inclusief 
publicatie). 

3. Door het indienen van het project verklaren de aanvragende 
venn(o)ot(en) en organisatie zich akkoord met alle voorwaarden 
van dit reglement. Zij verklaren zich akkoord om Pidpa onverwijld 
op de hoogte te brengen van alle wijzigingen in het ingediende 
dossier.  

4. Projecten, die financiële ondersteuning ontvangen van HidroPlus, 

vermelden bij elke communicatie rond dit project op een 
duidelijke wijze en in redelijke verhouding met andere 
ondersteunende overheden en/ of instanties het logo van Pidpa 

en/of de vermelding ‘met de steun van HidroPlus, een project 

van Pidpa’. 

5. De aanvragende venn(o)ot(en) en/of organisatie dient aanwezig 
te zijn op de bekendmaking van de geselecteerde projecten en 
de bijdragen. Deze vindt jaarlijks plaats rond Wereldwaterdag (22 
maart).  

Alternatief De aanvragende venn(o)ot(en) en/of organisatie dient 



 

aanwezig te zijn op de uitreiking van de steun. Deze vindt jaarlijks 
plaats rond Wereldwaterdag (22 maart). 

Procedure 

Het volledig ingevulde, ondertekende aanvraagformulier wordt digitaal 

ingediend via Hidroplus@pidpa.be, uiterlijk op 31 december 2022. Een 

aanvraagformulier vindt u op www.pidpa.be. 

De indiener ontvangt een bevestigingsmail van indiening van de aanvraag. 

Indien deze mail niet wordt ontvangen binnen een week na indiening, neemt 

de aanvrager contact via Hidroplus@pidpa.be. 

Pidpa brengt de aanvraag indiener/aanvragende venn(o)ot(en) en de 

organisatie vóór 15 februari 2023 op de hoogte of hun aanvraag voldoet aan 

de basisvoorwaarden. 

De uiteindelijke toewijzing gebeurt door de raad van bestuur van Pidpa. 

De  bekendmaking  van  de  geselecteerde  projecten  en  de   bijdragen 

gebeurt jaarlijks rond Wereldwaterdag (22 maart). Zowel de aanvragende 

venn(o)ot(en) als de organisatie van de  geselecteerde  projecten  worden 

schriftelijk op de hoogte gebracht. 

 

Opvolging 
 

De aanvragende venn(o)ot(en): 

• waakt over de goede uitvoering van het ingediende project 

• is verantwoordelijk voor de informatie die in het dossier is opgenomen 

• zorgt voor een correcte besteding van de bijdrage van Pidpa. 
 

Een resultatenrapport wordt ingediend vóór 15 februari 2024 

 

 

Die resultaten zijn overeenkomstig de modaliteiten van het oorspronkelijke 

dossier. Indien een discrepantie  bestaat  tussen  hetgeen  beschreven  

stond in het projectdossier en de uiteindelijke uitvoering, kan Pidpa de 

uitgereikte steun (deels) terugvorderen. 
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 Desguinlei 246 
2018 Antwerpen 
www.pidpa.be 

mailto:Hidroplus@pidpa.be
http://www.pidpa.be/

