
ALGEMENE REGELS EN CRITERIABEURSPROGRAMMA’S VOOR INDIVIDUEN

1. Introductie
Deze richtlijnen stellen de regels vast voor de werking van de Beursprogramma's vanJournalismfund.eu, met inbegrip van de aanvraagprocedure, de toelatingscriteria, deselectieprocedures en de beoordelingscriteria die zullen worden gebruikt om de begunstigden teselecteren.Alle deelnemers dienen deze richtlijnen te lezen vooraleer een aanvraag wordt ingevuld eningediend.
2. Doelstellingen en filosofie
Het doel van de Beursprogramma's van Journalismfund.eu is het faciliteren van onderzoekende,grensoverschrijdende en onafhankelijke journalistiek om de democratie in Europa te bevorderendoor donoren en journalisten te verbinden zonder de onafhankelijkheid van de journalisten ingevaar te brengen.
Het project dient een project te zijn dat in principe niet binnen de opdracht van de regulierejournalistiek kan worden gerealiseerd - een project van grote nieuwswaarde en diepgang dattegelijkertijd origineel, vernieuwend en tijdrovend is.
De beurzen zijn volledig onafhankelijk van commerciële belangen. De financiering komt uitverschillende bronnen en voor het grootste deel van verschillende internationale stichtingen ende Vlaamse overheid. Journalismfund.eu waarborgt de onafhankelijkheid van de begunstigden tenopzichte van de donoren en garandeert tevens dat de beurzen volledig los staan van politiekebeïnvloeding. De fondsenwerving van Journalismfund.eu verloopt volgens de volgendebasisprincipes: volledige transparantie, onafhankelijkheid en geen redactionele inmenging.(Vertegenwoordigers van) donoren kunnen nooit deel uitmaken van de jury's die de beurzentoekennen. Journalismfund.eu neemt geen geld aan van donoren die het niet eens zijn met dezevoorwaarden. Voor meer informatie over ons financieringsbeleid verwijzen wij naar ons EthischFinancieringsbeleid.
Journalismfund.eu wordt bijgestaan door een Internationale Adviesraad. De InternationaleAdviesraad zorgt er samen met Journalismfund.eu voor dat de beurs-initiatieven bijdragen aan hetfaciliteren van onafhankelijke onderzoeksjournalistiek in Europa en daarbuiten.
3. Oproep tot het indienen van voorstellen
Afhankelijk van de Beursprogramma's zijn er verschillende evaluaties per jaar. De oproep tot hetindienen van voorstellen van elk Beursprogramma en de deadlines worden gecommuniceerd viaonze website en sociale-mediakanalen.



1 Voor het Fonds Pascal Decroos Beursprogramma is dit voor starters (minder dan twee jaar ervaring) geen formele vereiste. Hetbijvoegen van een intentiebrief maakt hun aanvraag evenwel sterker en wordt daarom ten zeerste aangemoedigd.

4. Beursbedrag en beursperiode
De bedragen van de beurzen staan niet vast. Ze zijn afhankelijk van de thema's, het aantalteamleden en de duur van het project alsmede van het totale budget dat beschikbaar is voorhet specifieke Beursprogramma.
De projecttermijnen zijn afhankelijk van het Beursprogramma en zullen worden overeengekomenin de beursovereenkomst(en).
5. Ontvankelijkheidscriteria
Alleen natuurlijke personen komen in aanmerking voor een beurs. Afhankelijk van hetBeursprogramma kunnen beperkingen worden opgelegd op basis van de woonplaats van deaanvrager(s).
De aanvrager(s) moet(en) werkzaam zijn als beroepsjournalist. Verder zijn referenties vanpersonen (redacteuren, uitgevers, journalisten, professoren) en/of verwijzingen naar eerder werkessentieel. Journalismfund.eu behoudt zich het recht voor om contact op te nemen metreferenties (met inachtneming van de vertrouwelijkheid van het voorstel).
Studenten komen niet in aanmerking voor alle Beursprogramma's.
Journalisten die eerder een beurs kregen van Journalismfund.eu kunnen opnieuw een aanvraagindienen, maar de jury kan het resultaat van eerdere beurzen meenemen in de beoordeling van denieuwe aanvraag.
De aanvrager(s) moet(en) overtuigend aantonen dat het project zonder beurs niet haalbaar zouzijn. Met andere woorden, de reden waarom de aanvrager een beroep doet op Journalismfund.eumoet worden toegelicht.
De aanvrager(s) moet(en) de haalbaarheid van het project kunnen aantonen.Een toezegging om het product te publiceren in de vorm van een 'Intentiebrief' van eennieuwsredacteur is een van de voorwaarden om een beurs te krijgen.1

6. Waarvoor het beursgeld kan worden gebruikt
Beurzen kunnen werktijd en out-of-pocket kosten dekken zoals reiskosten, visa, accommodatie,vertaling, fixers, toegang tot pay-databases, FOI-verzoeken, juridische screening, etc., ...
Alleen freelance journalisten kunnen een beurs aanvragen om hun werktijd te dekken.Journalisten in loondienst kunnen alleen een werkbeurs aanvragen als ze een reden kunnen gevenen kunnen aantonen dat ze geen loon ontvangen voor hun werktijd in het kader van dit project..



2 Voor het Fonds Pascal Decroos Beursprogramma kan de aanvraag ook in het Nederlands worden ingediend.

De volgende uitgaven kunnen niet door beurzen worden gedekt: investeringsgoederen (zoals IT-apparatuur, mobiele telefoons, software, ...), productiekosten, voedsel en drank,dagvergoedingen, enz.
7. De beoordelingscriteria
De beoordelingscriteria worden bepaald in functie van het doel van het Beursprogramma.De jury beslist over journalistieke criteria, zoals toegevoegde waarde, maatschappelijke relevantie,originaliteit, haalbaarheid en ervaring. De beoordelingscriteria zijn beschikbaar op deaanvraagwebsite van de respectievelijke Beursprogramma's.
8. Hoe een beurs aanvragen?
Alle aanvragen worden online ingediend via de aanvraagwebsite van het desbetreffendeBeursprogramma. Journalismfund.eu zal de ontvangst van de aanvraag bevestigen.
De aanvragen moeten de volgende informatie bevatten:
- Persoonlijke gegevens van alle teamleden, inclusief de individuele bankrekeningnummers encoördinaten;- Vermelding van het beoogde medium;- Beschrijving van het project, zowel de inhoud als de methode;- Uitleg waarom de aanvrager een beroep doet op Journalismfund.eu;- Timing, ook wanneer de publicatie wordt verwacht;- Begroting, inclusief opgave van andere financieringsbronnen, volgens het op de website van deaanvraag beschikbare begrotingssjabloon;- De schriftelijke verbintenis van een redacteur om te publiceren (kopieën van deintentieverklaring(en));- Ervaring/referenties/C.V;- Een kopie van de identiteitskaart/het paspoort van alle aanvragers/teamleden.
Aanvullende documenten en informatie kunnen door Journalismfund.eu worden opgevraagd.De aanvraagdocumenten moeten in het Engels2 zijn opgesteld en de begrotingen moeten in EURzijn uitgedrukt.
9. Advies voor de aanvraag
De aanvragen moeten zeer goed voorbereid zijn en voldoen aan alle criteria om in aanmerking tekomen. Journalismfund.eu zal alle vragen van de aanvrager(s) met betrekking tot de voorbereidingvan de aanvraag beantwoorden. De aanvrager(s) dienen in dit verband tijdig contact op te nemenmet de projectcoördinator. Specifieke praktische aspecten in dat verband worden vermeld op deaanvraagwebsite van de Beursprogramma's. De bijstand van de projectcoördinator garandeertechter geen positieve evaluatie van het project. De aanvragers blijven volledig verantwoordelijkvoor de inhoud van hun aanvraag. Beslissingen worden onafhankelijk genomen door de jury.



10. De selectieprocedure
Journalismfund.eu controleert de ontvankelijkheid van de aanvragen en de volledigheid van deformaliteiten. Indien niet alle informatie wordt verstrekt of indien bepaalde informatie onduidelijkis, kan Journalismfund.eu de aanvrager(s) om aanvullende informatie vragen. Aanvragen die nietaan de basisvoorwaarden voldoen, worden niet aan de jury voorgelegd. Aanvragen kunnen ookworden afgewezen indien de begrote bedragen niet geloofwaardig zijn of indien de bedragenworden overdreven.
Alle Beursprogramma's van Journalismfund.eu werken met onafhankelijke en anonieme jury's dieautonoom beslissen over de toekenning van de beursbudgetten.De juryleden zijn ervaren personen met kennis van zaken op het gebied van journalistiek enmedia. Zij worden door het management van Journalismfund.eu benoemd op basis van eennamenlijst die aan de (adviserende) bestuursleden wordt voorgelegd. Een jurylid kan voor de duurvan het Beursprogramma met een maximum van vier opeenvolgende jaren in de jury zitten. Denamen van de juryleden worden openbaar gemaakt zodra zij uit de jury stappen.
De aanvragen worden door elk jurylid afzonderlijk beoordeeld op basis van de beoordelingscriteriavan het Beursprogramma. Op basis van hun beoordeling van elke aanvraag en in functie van hetbeschikbare budget beveelt elk jurylid een bedrag aan dat aan elke aanvraag wordt toegekend.Voorafgaand aan de juryvergadering sturen de juryleden hun beoordelingsaanbevelingen naar deprojectcoördinator.
Tijdens de jurybijeenkomst en op basis van de individuele beoordelingen komen de juryleden toteen consensus over de toekenning van de beurzen en de verdeling van het beschikbare budget.Een vertegenwoordiger van Journalismfund.eu treedt op als secretaris. De medewerkers vanJournalismfund.eu hebben geen invloed op de besluitvorming over de toekenning van de beurzenof de verdeling van het budget. Bij gelijke stemmen beslist de voorzitter van de juryvergadering.
Indien gewenst kan de jury en/of Journalismfund.eu de aanvrager(s) om aanvullende informatieover het project vragen.
Herindieningen zijn toegestaan na goedkeuring door de jury en op voorwaarde dat de nieuweaanvraag rekening houdt met de opmerkingen/suggesties van de jury.
De lijst met namen van de journalisten die een beurs krijgen, wordt samen met de beursbedragenter bekrachtiging voorgelegd aan de raad van bestuur van Journalismfund.eu. Voor elke beurswordt het aandeel van de onkosten en van de werkbeurzen gespecificeerd. Zolang het project nietis gepubliceerd, wordt het onderzoeksonderwerp niet aan de raad van bestuur gerapporteerd.



11. Kennisgeving van de jurybeslissing
De aanvrager(s) ontvangen ongeveer zes weken na de indieningsdeadline per e-mail bericht overhet resultaat van de beoordeling van hun aanvraag.
12. Succesvolle beursaanvragen
Na de kennisgeving per e-mail wordt een afspraak gemaakt met de succesvolle aanvrager(s) omalle details te verfijnen en de beursovereenkomst(en) met de voorwaarden op te stellen.
Journalismfund.eu zal met elk individueel teamlid van het project een aparte beursovereenkomstaangaan. In deze beursovereenkomst zal het bedrag van de werkbeurs en het bedrag van deonkosten die aan het teamlid zullen worden betaald, worden gespecificeerd. Het beursbedrag zalworden overgemaakt op de individuele bankrekeningen van de teamleden.
De teamleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het project en debesteding van de beurs.
Het beleid van Journalismfund.eu is erop gericht om na ondertekening van debeursovereenkomst(en) door alle teamleden twee derde van de toegekende beurs aan desuccesvolle aanvrager(s) te betalen.
Het resterende saldo van de beurzen zal worden betaald op basis van bewijs van de publicatie vanhet voltooid project in overeenstemming met het oorspronkelijke voorstel en na ontvangst vanalle financiële verslag(en) met inbegrip van de oorspronkelijke bewijsstukken en andere informatiedie de openbaarmaking van het project op de website van Journalismfund.eu mogelijk maakt. Debeursovereenkomst(en) bevat(ten) een lijst van de informatie/documenten die in dit verbandmoeten worden verstrekt.
Omwille van transparantieredenen moet een vermelding van onze organisatie wordenopgenomen in het medium/de media die het project verspreiden. Er moet melding wordengemaakt van de steun van het Beursprogramma. De exacte formulering en instructies zullen in debeursovereenkomst(en) worden gespecificeerd.
De betaling van het saldo van de beurs/beurzen is niet gegarandeerd als er geen vermelding(en) inhet medium/ de media is/zijn opgenomen.
13. Hoe we uw beurswerkzaamheden monitoren
De begunstigden verbinden zich ertoe om aan Journalismfund.eu verslag uit te brengen over devoortgang van het project.
Het tijdschema en de instructies met betrekking tot deze verslagen worden gespecificeerd in debeursovereenkomst(en.



Indien gewenst kan Journalismfund.eu de beursontvangers helpen bij het verspreiden van hunjournalistieke product om het bereik en de mogelijke impact te maximaliseren. Ook zalJournalismfund.eu ervoor zorgen dat het verhaal op grote schaal wordt verspreid via haarnetwerken. De beursontvangers verbinden zich er daarom toe om ten minste twee weken voor depublicatie contact op te nemen met de projectcoördinator van het Beursprogramma om degezamenlijke communicatiestrategie te plannen en te bespreken. Specifieke instructies in ditverband zijn te vinden in het 'tipformulier voor communicatie' dat na ondertekening van debeursovereenkomst(en) aan de bursalen zal worden verstrekt.
De gesteunde projecten zullen op de website van Journalismfund.eu worden opgenomen met denaam en een korte bio van de teamleden, het bedrag van de beurs, een link naar de publicatie eneen synopsis van het project. De begunstigden kunnen vragen om hun naam niet op de websitevan Journalismfund.eu te vermelden als dit om veiligheidsredenen of een andere geldige redengerechtvaardigd is. De niet-openbaarmaking zal in overleg tussen de begunstigde enJournalismfund.eu worden besproken en besloten.
14. Andere overwegingen

 Zowel Journalismfund.eu als de juryleden zijn gebonden aan strikte geheimhouding - voor,tijdens en na de beoordeling van de aanvragen.
 Alle aanvragers/personen die betrokken zijn bij het project moeten de principes van hetGlobal Charter of Ethics for Journalists onderschrijven, evenals de nationale ethische codesdie van kracht zijn (zie https://www.ifj.org/who/rules-and-policy/global-charter-of-ethics-for-journalists.html).
 De aanvragers dienen Journalismfund.eu op de hoogte te stellen van alle belangrijkejuridische claims (met inbegrip van eventuele kennisgevingen van het voornemen omjuridische stappen te ondernemen) die tegen hen worden ingediend en die een invloedkunnen hebben op het project.
 De rol van Journalismfund.eu bij het bijstaan van journalisten is beperkt tot het verstrekkenvan beurzen. Journalismfund.eu kan niet aansprakelijk gesteld worden voor juridischeen/of veiligheidsrisico's die journalisten in het kader van hun verslaggeving lopen.Journalismfund.eu heeft geen invloed op de inhoud, de presentatie of het redactioneleproces van het project en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor deinhoud van het gesteunde project. Ook zullen de begunstigde(n) en de redacteur(s) van depublicatie(s) verantwoordelijk zijn voor de juridische screenings vóór de publicatie.
 Er is sprake van een belangenconflict wanneer een bestuurslid, een jury- of eenpersoneelslid een persoonlijk belang heeft bij een bepaalde beslissing. Onder persoonlijkbelang vallen zowel directe belangen als die van familie, vrienden of andere organisatieswaarbij een persoon betrokken kan zijn of een belang kan hebben. Een belangenconflict



kan actueel, potentieel of vermeend zijn en kan financieel of niet-financieel zijn..
 Alle juryleden dienen zich te houden aan de hoogste ethische en professionele normen endienen elke poging tot beïnvloeding van hun beslissingen te verwerpen. De leden van dejury zullen onafhankelijk van alle donoren handelen. Elke poging van een donor om zich temengen in de beslissingen van de jury zal onmiddellijk worden gerapporteerd aan de restvan de jury. De leden van de jury moeten eventuele belangenconflicten aangeven enworden verzocht zich te onthouden van elke vorm van beoordeling die deonafhankelijkheid of de publieke perceptie van de onafhankelijkheid in het gedrang kanbrengen. Deze onthoudingen zullen worden geregistreerd.
 Personeel van Journalismfund.eu dat geconfronteerd wordt met een belangenconflict inverband met een aanvraag/aanvrager(s) zal dit melden aan zijn of haar directetoezichthoudende instantie en zal zich onthouden van enig advies of bijstand metbetrekking tot de aanvraag/aanvrager(s) in kwestie.
 Aanvragers die voorheen lid waren van de jury of in dienst waren van Journalismfund.eudienen een afkoelingsperiode van ten minste twee jaar in acht te nemen.
 Journalismfund.eu streeft ernaar om alle persoonlijke informatie in de aanvragen met degrootst mogelijke zorgvuldigheid op te slaan en te behandelen. De gegevens die aanJournalismfund.eu worden verstrekt, zullen alleen worden gebruikt voor het specifiekedoel van de beursaanvraag. Gegevens worden niet zonder toestemming van debegunstigde(n) aan andere partijen dan de juryleden doorgegeven, tenzijJournalismfund.eu hiertoe om juridische en/of fiscale redenen verplicht is. Debegunstigde(n) hebben het recht om een kopie te vragen van alle persoonlijke gegevensdie Journalismfund.eu in haar bezit heeft en om de gegevens zonodig te corrigeren.

Laatste aanpassing van dit document: 10 September 2020.


