Projectoproep
Steun aan duurzame burgerinitiatieven in Rijkevorsel
1. Introductie
Rijkevorsel en Be Planet slaan de handen in elkaar om de inwoners van Rijkevorsel die gepassioneerd
zijn door onze planeet en die effectief actie ondernemen, een financieel duwtje in de rug te geven.
Concreet zoeken we vernieuwende, al dan niet bestaande projecten die bouwen aan een duurzame
toekomst in Rijkevorsel die zowel het milieu als de mens centraal stellen.

2. Organisatoren van de projectoproep
Be Planet is een Belgische stichting van openbaar nut die lokale burgerinitiatieven met een positieve
impact op het milieu en het klimaat ondersteunt en begeleidt. Om dit te realiseren brengt Be Planet
burgers, bedrijven, steden en gemeentes samen omdat we ervan overtuigd zijn dat win-win
samenwerkingen tussen verschillende actoren een onuitputtelijke bron zijn voor de uitwisseling van
kennis, ervaringen en expertise.
Rijkevorsel is een landelijke gemeente in de Noorderkempen met 12 000 inwoners. Het is er
aangenaam vertoeven en er zijn tal van mogelijkheden om te wandelen en te fietsen in de omgeving.
Rijkevorsel mag trots zijn op een bruisend verenigingsleven voor jong en oud, met heel wat culturele
en sportieve activiteiten en bezienswaardigheden. Rijkevorsel ondertekende de
burgemeestersconvenant en maakt deel uit van Kempen2030. Dat is niet alleen een engagement voor
de eigen gemeentelijke werking om meer duurzaam te werken, maar ook een engagement naar de
vele verenigingen toe.

3. Partner van de oproep
Deze oproep wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van Elia, de structurele partner van Be
Planet sinds 2017.
Elia, is de beheerder van het hoogspanningsnet van 30.000 tot 380.000 Volt. Dit net strekt zich uit over
in totaal meer dan 8.600 km lijnen en ondergrondse kabels verspreid over heel België.
Haar opdracht als transmissienetbeheerder is van cruciaal belang voor de gemeenschap want ze
vervoert immers de elektriciteit van de producenten naar de distributienetten, zodat zij die tot bij elke
verbruiker kunnen brengen. Elia wil een maatschappelijke rol spelen en stelt het belang van de
samenleving en duurzaamheid altijd voorop. Via Be Planet ondersteunt Elia projecten die inzetten op
de energietransitie alsook de ecologische transitie.
***
Hieronder vindt u meer informatie betreffende de oproep. Gelieve ook steeds het reglement te
raadplegen.
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4. Het statuut
De projecten die we ondersteunen moeten gedragen worden door één van deze structuren:
•
•
•

een vzw
een burgercollectief verenigd in een feitelijke vereniging 1
een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA)

5. De regio
De regio waar het project uitgevoerd moet worden is beperkt tot Rijkevorsel.

6. De thema’s
De projecten moeten een positief effect hebben op de ecologische transitie, het klimaat en de
maatschappij. Dit kan gaan om projecten rond mobiliteit, biodiversiteit, duurzame voeding, het
vermijden van voedselverspilling, circulaire economie, duurzame energie, slim wonen en leven, …

7. De selectiecriteria
Deelnemers dienen voldoende aandacht te besteden aan de criteria die meespelen in de selectie (zie
ook reglement voor meer toelichting per criterium):
1.
2.
3.
4.
5.

Positieve impact op de omgeving betreffende het klimaat en het milieu
Socio-economische impact
Participatie en partnerschap
Haalbaarheid en continuïteit van het project
Originaliteit van het project

8. Deadline voor indienen kandidatuur
Indien het project aan de bovengenoemde criteria voldoet, dan is de tijd rijp om uw kandidatuur in te
dienen! Vul het dossier in bijlage in en stuur het voor 25 oktober 2021, 12u via Wetransfer naar
info@beplanet.be.

9. De subsidie
Projecten die door de jury worden geselecteerd krijgen ondersteuning voor een totaal bedrag van
maximum 10 000 € per project.
Begin 2022 krijgt u een antwoord op uw ingediende dossier.

Ingeval een feitelijke vereniging, gelieve dit document in te vullen.
http://beplanet.org/wp-content/uploads/2017/03/Verklaring-feitelijke-vereniging.pdf
1
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10.De jury
De jury bestaat uit een vertegenwoordiger van Be Planet en de gemeente Rijkevorsel en 1 tot 2
experten.

11.Vragen?
In bijlage vindt u het reglement dat alle informatie bevat die u nodig heeft. Heeft u toch nog vragen?
Contacteer ons op info@beplanet.be en vergeet niet uw contactgegevens te vermelden.
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