AANVRAAGFORMULIER
Projectoproep Initiatieven voor Duurzaamheid

Dit aanvraagformulier laat u toe om uw projectvoorstel in te dienen bij de jury die de laureaten selecteert. Het is
belangrijk dat het volledig en duidelijk ingevuld is. Aanvraagformulieren die onvolledig zijn op 3 mei zullen niet in
rekening worden gebracht.
Gelieve ook het reglement en de selectiecriteria goed na te lezen. In het reglement vindt u alle informatie betreffende de
doelstellingen, belangrijkste thema’s en praktische modaliteiten die van toepassing zijn op deze oproep. Het ligt ter inzage
bij op de website http://www.brussel.be/id
Opgelet: niet meer dan 10 regels per antwoord!
1.

Gegevens van de initiatiefnemers van het project

Wat voor soort acteur bent u (controleer slechts één keuze):
☐

Een handelingsbekwame persoon

☐

Een feitelijke vereniging: een of meerdere natuurlijke personen woonachtig op het grondgebied van de Stad
Brussel of ermee verbonden (door hun werk/activiteit). Bijvoorbeeld verenigingen of bewonersgroepen,
buurtcomités, ouderverenigingen, handelaarscomités, werknemerscomités enz.;

☐

Verenigingen met rechtspersoonlijkheid waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het grondgebied
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

☐

Onderwijsinstellingen

☐

Kleine en middelgrote ondernemingen die minder dan 3 jaar oud zijn

Volledige naam van de persoon, groep van ingezetenen, de facto vereniging, non-profit organisatie, onderwijsinstelling of
onderneming:
Adres en postcode van de maatschappelijke zetel:
Indien dit adres zich buiten het grondgebied van de stad Brussel bevindt (1000, 1020, 1120, 1130), vermeld dan de link
(werkgelegenheid/activiteit) met de stad Brussel:
Adres van de website / blog / Facebook pagina:
Ondernemingsnummer (voor VZWs, onderwijsinstellingen en ondernemingen):
Verantwoordelijke voor het project
Adres (indien verschillend van de maatschappelijke zetel):
Telefoon :
• STAD BRUSSEL
Cellule Développement durable• Cel Duurzame ontwikkeling
Boulevard Anspach 6, 1000 Bruxelles • Anspachlaan 6, 1000 Brussel
T. 02 279 20 89 – duurzaam@brucity.be - www.bruxelles.be • www.brussel.be
VILLE DE BRUXELLES

Email :
Bankgegevens van de persoon of vertegenwoordiger van de feitelijke vereniging, vereniging zonder winstoogmerk,
onderwijsinstelling of onderneming
Rekeningnummer
Titularis
Adres van de titularis

Kennis van de projectoproep :
Hoe hebt u kennis genomen van de projectoproep « Initiatieven voor Duurzaamheid » ?
☐De Facebook pagina van de Stad Brussel
☐De website van de Stad Brussel
☐Digitale schermen in de stad
☐Affiches over de projectoproep
☐Flyers van de Stad Brussel
☐De Brusseleir
☐Een email van de cel van de Duurzame Ontwikkeling
☐Ander, gelieve te specificeren

2.

Projectvoorstel

Naam van het project:
Plaats van het project: (Het project moet zich op het grondgebied van de Stad Brussel bevinden: 1000/1020/1130)
Duur van het project
Samenvatting van uw project (maximaal 5 regels):
Projectdoelstellingen en verwachte resultaten:

Voorbeeld van een doelstelling: de bewoners van de
aangrenzende straten bewust maken van het belang van
collectieve compostering

Verwacht resultaat: Minstens 25 verschillende mensen zijn
betrokken bij één van de compostactiviteiten.

Geplande acties en uitvoeringsschema:

Periode (voorbeeld: maart)

3.

Actie (voorbeeld: het planten van zaailingen met
buurtbewoners)

Selectiecriteria

Prioritaire thema
Wordt in uw project het thema stadslandbouw geïntegreerd? Kruis dan het relevante thema aan (bij het lezen van uw
project moet de jury begrijpen hoe dit thema is geïntegreerd):
☐ Ja
☐ Nee
Collectieve dimensie
Begunstigden die betrokken zijn bij het project/doelpubliek
Geschat aantal
Leeftijdsgroep
Richt uw project zich op een specifiek publiek (vluchtelingen, mensen met een handicap, ...)? Zo ja, gelieve dit te
specificeren
Impact van het project op de wijk en haar bewoners
Hoe nemen de begunstigden actief deel aan het project? Wat gaat u doen om de bewoners van de wijk erbij te
betrekken? Hoe komt het project de buurt ten goede?
Samenwerking
Wordt uw project voorgesteld in samenwerking met een andere actor (de facto vereniging, vereniging zonder
winstoogmerk, onderwijsinstelling, KMO...)?
☐Nee (rechtstreeks naar het deel "reproductiviteit" gaan)
☐Ja
Met welk type acteur heb je het samenwerking opgebouwd?

☐

Een handelingsbekwame persoon

☐

Een feitelijke vereniging: een of meerdere natuurlijke personen woonachtig op het grondgebied van de Stad
Brussel of ermee verbonden (door hun werk/activiteit). Bijvoorbeeld verenigingen of bewonersgroepen,
buurtcomités, ouderverenigingen, handelaarscomités, werknemerscomités enz.;

☐

Verenigingen met rechtspersoonlijkheid waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het grondgebied
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

☐

Onderwijsinstellingen

- Naam van de actor in samenwerking :
- Email van de partner :
- Wat is de rol van de partner, wat is zijn bijdrage, welke actie(s) gaat hij uitvoeren of wat brengt hij in het project in?
- Waarom heeft u dit project in partnerschap gebouwd/ Wat waren uw redenen om dit project in partnerschap te
bouwen?
- Voeg een schriftelijk document toe met betrekking tot het partnerschap (intentieverklaring ondertekend door iedereen,
overeenkomst,...)
Reproduceerbaarheidspotentieel van het project
Kan het project naar uw mening elders / later / of in andere omstandigheden worden gereproduceerd? Zo ja, hoe?
Evenwicht tussen de pijlers van duurzame ontwikkeling (economisch, sociaal, ecologisch en sociaal)
Heeft uw project betrekking op verschillende van deze pijlers? Zo ja, op welke manier?
Modaliteiten van continuïteit van het project
Hoe denkt u het project voort te zetten nadat de subsidie is gebruikt?
Opening
Bent u van plan om uw project open te stellen voor een publiek dat zich niet erg bewust is van duurzame ontwikkeling?
Zo ja, hoe?
Innovatief karakter
Is het een nieuw project voor uw structuur?
☐Nee
☐Ja
Geleid door de inwoners:
Is het project door de inwoners geleid ?
☐Nee
☐Ja
Namen van de bewoners :

4.

Begroting

Totale kostprijs van het project:
Gevraagd subsidiebedrag:
Andere bronnen van inkomsten:

Gedetailleerd budget: (Uitgaven en inkomsten voorzien binnen het kader van het project en gegroepeerd per categorie)

UITGAVEN
Categorie

Beschrijving

Bedrag

Personeelskosten
(vrijwilligerswerk, diensten
verleend door een externe
persoon aan de drager,
werknemers)
Projectspecifieke
exploitatiekosten (bv. huur van
een zaal, reiskosten,
verzekeringskosten,
administratieve kosten, enz.)
Promotie- en
communicatiekosten (bv.
grafisch ontwerp, drukwerk,
distributie, enz.).
Investeringskosten (aankoop van
uitrusting)
TOTAAL kosten
INKOMSTEN
Categorie

Beschrijving

Bedrag

TOTAAL inkomsten

5.

Naam en datum van het verzoek van de persoon die daartoe naar behoren door de structuur is
gemachtigd.

Door de indiening van mijn aanvraag verklaar ik kennis genomen te hebben van het reglement voor de projectoproep en
ik verbind me ertoe de inhoud ervan te respecteren.

Als deelnemer aan de projectoproep "Initiatieven voor Duurzaamheid" 2020 geef ik de cel Duurzame Ontwikkeling de
toelating mijn e-mailadres te gebruiken om me per e-mail informatie door te sturen over andere oproepen voor projecten,
evenementen en informatie met betrekking tot Duurzame Ontwikkeling (maximaal 4 e-mails per jaar).
Laureaten kunnen zich te allen tijde uitschrijven om de hierboven vermelde informatie niet langer te ontvangen door een
e-mail te sturen naar duurzaam@brucity.be met vermelding van "E-mail Initiatieven voor Duurzaamheid - uitschrijving".
☐JA
☐NEE
Naam : Cliquez ici pour taper du texte.
Adres : Cliquez ici pour taper du texte.
Telefoon : Cliquez ici pour taper du texte.
Datum : Cliquez ici pour taper du texte.

Bedankt voor jouw participatie. Vergeet niet om een kopie van uw formulier op te slaan.

6. Lijst van documenten die bij het verzoek moeten worden gevoegd: bijlage 1/2/3, afhankelijk van de aard
van de houder (zie document hieronder).
BIJLAGE 1 – NATUURLIJKE PERSONEN EN FEITELIJKE VERENIGINGEN
Project getrokken door één natuurlijke persoon of een feitelijke vereniging

1. Naam van het project:
2. Lijst met personen die deelnemen aan het project met hun contactgegevens (de
onderstaande tabel invullen)
Naam en voornaam

Adres

E-mailadres

Handtekening met de vermelding
"gelezen en goedgekeurd"

* Door de indiening van mijn aanvraag verklaar ik kennis genomen te hebben van het reglement voor de projectoproep en
ik verbind me ertoe de inhoud ervan te respecteren.
Als deelnemer aan de projectoproep "Initiatieven voor Duurzaamheid" 2020 geef ik de cel Duurzame Ontwikkeling de
toelating mijn e-mailadres te gebruiken om me per e-mail informatie door te sturen over andere oproepen voor projecten,
evenementen en informatie met betrekking tot Duurzame Ontwikkeling (maximaal 4 e-mails per jaar).
Laureaten kunnen zich te allen tijde uitschrijven om de hierboven vermelde informatie niet langer te ontvangen door een
e-mail te sturen naar duurzaam@brucity.be met vermelding van "E-mail Initiatieven voor Duurzaamheid - uitschrijving".
☐JA
☐NEE

BIJLAGE 2 – RECHTSPERSOONLIJKHEID
Project getrokken door een vereniging met rechtspersoonlijkheid (vzw, KMO, verenigingen hoofdstuk XII zonder
winstoogmerk)

1. Naam van het project:

2. Naam van de vzw/vereniging hoofdstuk XII:

3. Voor te leggen documenten:
☐de statuten van de vereniging
☐de meest recente resultatenrekening en balans
☐dit ondertekend document
Door de indiening van mijn aanvraag verklaar ik kennis genomen te hebben van het reglement voor de projectoproep en
ik verbind me ertoe de inhoud ervan te respecteren.
Als deelnemer aan de projectoproep "Initiatieven voor Duurzaamheid" 2020 geef ik de cel Duurzame Ontwikkeling de
toelating mijn e-mailadres te gebruiken om me per e-mail informatie door te sturen over andere oproepen voor projecten,
evenementen en informatie met betrekking tot Duurzame Ontwikkeling (maximaal 4 e-mails per jaar).
Laureaten kunnen zich te allen tijde uitschrijven om de hierboven vermelde informatie niet langer te ontvangen door een
e-mail te sturen naar duurzaam@brucity.be met vermelding van "E-mail Initiatieven voor Duurzaamheid - uitschrijving".
☐JA
☐NEE

Naam/namen van de persoon/personen die gemachtigd is/zijn om te tekenen:

Functie binnen de vzw / “vereniging hoofdstuk 12”/kmo:

Datum en handtekening met de vermelding "gelezen en goedgekeurd":

BIJLAGE 3 – ONDERWIJSINSTELLING
Projecten getrokken door een onderwijsinstelling

1. Naam van het project:

2. Naam van de instelling:

3. Invullen en ondertekenen:
Door de indiening van mijn aanvraag verklaar ik kennis genomen te hebben van het reglement voor de projectoproep en
ik verbind me ertoe de inhoud ervan te respecteren.
Als deelnemer aan de projectoproep "Initiatieven voor Duurzaamheid" 2020 geef ik de cel Duurzame Ontwikkeling de
toelating mijn e-mailadres te gebruiken om me per e-mail informatie door te sturen over andere oproepen voor projecten,
evenementen en informatie met betrekking tot Duurzame Ontwikkeling (maximaal 4 e-mails per jaar).
Laureaten kunnen zich te allen tijde uitschrijven om de hierboven vermelde informatie niet langer te ontvangen door een
e-mail te sturen naar duurzaam@brucity.be met vermelding van "E-mail Initiatieven voor Duurzaamheid - uitschrijving".
☐JA
☐NEE

A) Naam en functie van de personen die gemachtigd zijn om de onderwijsinstelling te vertegenwoordigen:

Datum en handtekening met de vermelding "gelezen en goedgekeurd":

B) Naam van de directie van de instelling:

Datum en handtekening met de vermelding "gelezen en goedgekeurd":

C) Naam van de projectverantwoordelijke binnen de instelling:

Datum en handtekening met de vermelding "gelezen en goedgekeurd":

