Reglement thematische projectoproep ‘Energie’ in het kader van het
projectenfonds duurzame stad Antwerpen
Dit reglement maakt integraal deel uit van het kandidaatsdossier dat ingediend wordt bij de stad in
het kader van het Projectenfonds duurzame stad en dat in aanmerking komt voor de thematische
oproep van de Stichting.
In onderstaand reglement wordt naar de organisatoren verwezen als “de Stichting” en “de Stad” en
naar de aanvrager als “de Deelnemer”.

Wie kan deelnemen aan de projectoproep?
Alle verenigingen die een juridisch statuut hebben dat valt onder één van ondergenoemde categorieën
mogen deelnemen aan de projectoproep:
 vzw
 burgercollectief verenigd in een feitelijke vereniging
 coöperatieven met een beperkte aansprakelijkheid (CVBA) met sociaal oogmerk
Lokale autoriteiten kunnen zelf geen projecten voorstellen. Instellingen die gedeeltelijk door de
overheid worden gefinancierd kunnen dit wel.
Commerciële bedrijven (BVBA, NV, …) en instellingen die opgericht en bestuurd worden door de
overheid behoren niet tot de doelgroep van deze thematische oproep.
Een vereniging die voldoet aan de eerder vermelde criteria mag een dossier indienen.
De Deelnemer moet haar hoofdzetel hebben in België en een project voorstellen dat een rechtstreekse
impact heeft op het milieu in Antwerpen en haar deelgemeenten, volgens het hierna bepaald thema.
De Deelnemer moet vertegenwoordigd worden door een fysiek persoon die ouder is dan 18 jaar en
gedomicilieerd is in België, hierna genoemd de ‘wettelijke vertegenwoordiger’. De wettelijke
vertegenwoordiger moet bevoegd zijn om voor alle aspecten en op alle vlakken te handelen in naam
en voor rekening van de Deelnemer.

Hoe deelnemen?
Om een project in te dienen, moet de Deelnemer aan volgende voorwaarden voldoen:
- Ingeschreven zijn voor de oproep Projectenfonds duurzame stad Antwerpen;
- Per mail bevestigen aan Be Planet (info@beplanet.be) dat de Deelnemer zich ook inschrijft
voor de thematische oproep van de Stichting;
- Het project moet beantwoorden aan het thema Energie;
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De Deelnemer gaat ermee akkoord dat de Stichting toegang krijgt tot de ingediende documenten bij
de Stad.
Het dossier moet bij de Stad ingediend worden op uiterlijk 1 februari 2019.
Dossiers die na de uiterlijke datum zijn ingediend of die onvolledig zijn komen niet in aanmerking.

Cumuleerbaarheid
Een toelage van de Stichting kan niet gecombineerd worden met een toelage van het projectenfonds
duurzame stad en vice versa. De combinatie met andere inkomsten/subsidies is wel mogelijk.

Toegekende premie
De premie bedraagt 80% van de gemaakte en door de Stichting aanvaarde kosten met een maximale
premie van 15.000 euro per project. Het project kan door toekenning van meerdere toelagen behalve
deze van het projectenfonds (zie cumuleerbaarheid) maximaal voor het bedrag van de totale
projectkost gefinancierd worden.
Binnen de perken van de voorziene en goedgekeurde begrotingskredieten zal de jury bepalen welke
ingediende projecten het best scoren op de hieronder gestelde criteria en kent zij de best
gerangschikte indieners een bedrag toe op basis van de ingediende projectbegroting.

Beoordeling van de ontvankelijkheid van de projecten door de Stichting
Op basis van het statuut van de Deelnemer beoordeelt de Stichting in een eerste fase de
ontvankelijkheid van de ingediende projecten.
Bijkomende voorwaarden voor de ontvankelijkheid zijn:







Het projectdossier moet ingediend zijn binnen de opgelegde termijn die vermeld wordt in de
projectoproep.
Dossiers die onvolledig zijn of fouten bevatten worden niet in aanmerking genomen.
Er wordt geen individuele ondersteuning verleend.
De Deelnemer moet haar hoofdzetel in België hebben en het project moet op Antwerps
grondgebied gerealiseerd worden.
De Deelnemer moet vertegenwoordigd worden door een fysiek persoon die ouder is dan 18
jaar en gedomicilieerd is in België.
Het domein waarop het project zich focust moet overeenkomen met het domein ‘Energie’

Indien aan één of meerdere van deze voorwaarden niet voldaan is, wordt het dossier geweigerd.
Indien een dossier onvolledig is maar ruim op tijd werd ingediend, kan de Stichting de betrokken
Deelnemer op de hoogte stellen en een nieuwe en laatste deadline voorstellen om een dossier in te
dienen dat conform is met het huidige reglement.
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Beoordeling van de projecten door een jury
Na het beoordelen van de ontvankelijkheid van de ingediende projecten, worden de weerhouden
dossiers beoordeeld door een jury. De beoordeling gebeurt op basis van de volgende criteria.
1. Milieu-impact
De natuur is een cruciale factor voor het welzijn van elk individu want het voorziet immers in
de essentiële hulpbronnen die de mens nodig heeft om te overleven zoals voedsel, water,
zuurstof. Om de klimatologische en milieu-uitdagingen het hoofd te bieden, moeten we de
krachten bundelen en acties en projecten helpen realiseren die een positieve impact op het
milieu hebben.
2. Socio-economische impact
Naast de milieu impact is het socio-economische aspect ook van belang. Welke bijdrage levert
het project aan het welzijn van de bevolking, de levenskwaliteit? Dit kan zich vertalen in
initiatieven die aandacht schenken aan bv de vermindering van sociale ongelijkheid,
jobstimulatie, educatieve activiteiten voor de buurtbewoners, …
3. Duurzaamheid van het project
Wat is de ambitie op korte, middellange en lange termijn?
4. Originaliteit en innovatief karakter van het project
In hoeverre springt het project eruit en onderscheidt zich van andere projecten? Kan het
project anderen inspireren om elders ook opgestart te worden?
5. Het beleid van het project
Hoe wordt het project beheerd, hoeveel mensen zijn er actief om het project te doen slagen,
welke planning is er voorzien?
De Stichting behoudt zich het recht om op locatie de inhoud van de projectaanvraag, het nut en de
haalbaarheid ervan te onderzoeken. Dit gebeurt door iemand die aangesteld is door de Stichting en
over de nodige kennis en bevoegdheden beschikt, en in samenspraak met de Deelnemer. Op basis van
dit locatiebezoek wordt een rapport opgemaakt dat overhandigd wordt aan de jury.
Indien het project nog moet opgestart worden, verbinden de Deelnemers van de geselecteerde
projecten zich ertoe hun project binnen zes maanden na het ondertekenen van de conventie op te
starten.

Voorstel van de jury en beslissing van de raad van bestuur
Op basis van de criteria opgesomd in de projectoproep maakt de jury een klassement van de
ingediende dossiers. De raad van bestuur van de Stichting valideert dit klassement en beslist welke
steun en welke bedragen aan de projecten toegekend worden. De indieners van de geselecteerde
projecten worden na de definitieve beslissing per mail op de hoogte gesteld.
De definitieve beslissing is onherroepelijk en niet vatbaar voor herziening.
Een conventie ondertekend door de Deelnemer van het geselecteerde project en de Stichting geeft
toegang tot de toegekende fondsen.
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Beschikbaar stellen van de subsidies
De Stichting schrijft de toegekende fondsen over op de Belgische rekening op naam van de Deelnemer.
De betaling zal in schijven uitgevoerd worden, 85% bij de selectie en 15% na de validatie van een
activiteitenrapport en financieel verslag.
De jury noch de Stichting kunnen garanderen dat de toegekende subsidie overeenkomt met het totaal
gevraagde bedrag. Beiden wijzen elke verantwoordelijkheid met betrekking tot dit onderwerp af.

Het stopzetten van de activiteiten, wijziging van het statutair doel of van het
project van de Deelnemer
In het geval dat de activiteiten van de Deelnemer worden stopgezet tijdens de duur van het project
zoals dat aan de Stichting werd voorgelegd, worden de toegekende fondsen terugbetaald aan de
Stichting.
Indien het project waarvoor de Deelnemer subsidies ontvangen heeft van de Stichting tijdens de
uitvoeringsperiode wordt stopgezet of indien de oorspronkelijk gedefinieerde en gevalideerde
doelstelling van het project wordt gewijzigd, dan kan de Stichting een volledige of gedeeltelijke
terugbetaling van de toegekende subsidies eisen. De Deelnemer verbindt er zich toe het gevraagde
bedrag aan de Stichting terug te betalen en dit binnen maximum 1 maand na de vraag van de Stichting.

Communicatie
Elke Deelnemer die door de organisatoren ondersteund wordt aanvaardt dat zijn naam, logo en adres
door de organisatoren gebruikt wordt in hun communicatie (website, persberichten, nieuwsbrieven...).
De organisatoren behouden zich het recht om via alle communicatiekanalen te communiceren over de
geselecteerde projecten.
De Deelnemer verbindt zich ertoe de steun van de organisatoren te vermelden in haar communicatie
en PR-activiteiten.
De gegevens van de Deelnemers worden door de Stichting bijgehouden om een goede administratieve
opvolging van de dossiers te verzekeren en de Deelnemers te kunnen informeren over de activiteiten
van de Stichting. Op basis van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer geniet de Deelnemer het recht op consultatie, correctie en schrappen van zijn
gegevens.

Controle op het verloop van het project en het gebruik van de subsidies
De Stichting kan de Deelnemers vragen stellen over de voortgang van het ondersteunde project en
over het gebruik van de toegekende fondsen. De Deelnemer verbindt zich ertoe op deze vragen te
antwoorden en dit binnen de kortst mogelijke termijn. De Stichting kan de voortgang van het project
ook ter plaatse controleren.

Afsluiting van het project
De Deelnemer verbindt zich ertoe de Stichting een rapport over de uitvoering van het rapport te
bezorgen eenmaal het project succesvol afgerond is.
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Informatie
Elke wijziging van het statuut of de algemene vergadering van het project die een wijziging van de
sociale doelstelling met zich mee brengt of die de Deelnemer transformeert tot een openbare dienst,
dient door de Deelnemer gemeld te worden aan de Stichting. Deze wijziging kan een onmiddellijke
stopzetting van de toegewezen subsidies met zich mee brengen.

Verantwoordelijkheid
In geval van wijziging, vertraging of annulering van de projectoproepen, om welke reden dan ook, wijst
de Stichting elke verantwoordelijkheid af. Wijzigingen, vertragingen of annuleringen geven in geen
enkele situatie recht op schadevergoeding of interesten.

Aanvaarding van het reglement
Het indienen van een dossier veronderstelt de integrale aanvaarding van het huidig reglement door
de Deelnemer, door elke medewerker binnen de administratie of beheersorganen en door alle leden
van de betrokken Deelnemer.

Geschillen
In geval van geschillen tussen de betrokken partijen met betrekking tot de rechtsgeldigheid, de
interpretatie of de toepassing van het huidige reglement, komen de partijen eerst samen om het
conflict in der minne te regelen vooraleer juridische actie te ondernemen. Indien deze
onderhandelingen mislukken worden de geschillen die voortvloeien uit het huidige reglement
voorgelegd aan de rechtbank van het Brussels gerechtelijke arrondissement.
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