Deel je een wijk ?

Deel je project!
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COLLECTIEVE ACTIES VAN
EN VOOR DE BRUSSELAARS

• Een ‘Groene wijken’-project om de biodiversiteit
te bevorderen door van de gevels, de ruimte rond
bomen en de voetpaden een groen plekje te maken
en door bloembakken op de balkons te plaatsen.
Infos : www.quartiersverts.be

Via de projectoproep Vooruit met de wijk wil Leefmilieu Brussel de initiatieven rond duurzame ontwikkelingen
in uw straat, uw wijk of het hele gewest een duwtje in de rug geven. Het is de bedoeling om hierbij de voetafdruk van de mens op het milieu te verkleinen. Samen met vrienden of buren kunt u bijvoorbeeld meer
aandacht besteden aan de natuur, uw afvalberg verkleinen of voor duurzame voeding kiezen. U zult merken
dat niet alleen uw levenskwaliteit verbetert, maar dat ook uw sociale contacten en de solidariteit met uw
buurt (opnieuw) een boost krijgen.

• Als u met een hele wijk verschillende duurzame
initiatieven wilt uitwerken, kunt u uw project
indienen onder de naam ‘Participatieve
Duurzame Wijken’. We helpen u graag verder
om een plaatsbeschrijving op te stellen en al uw
projecten te plannen.
Infos : http://participatieveduurzamewijken.brussels

Sinds de start in 2016 heeft de projectoproep bewezen dat de Brusselaars heel wat ideeën hebben om
van hun stad een bloeiende plek te maken: Leefmilieu Brussel heeft bijna 120 projecten ondersteund. Een
leuke inspiratiebron voor deze nieuwe editie!
ER KUNNEN VIJF SOORTEN VAN PROJECTEN WORDEN INGEDIEND:
• Een ‘Good Food’-project, om duurzame voeding te promoten, via gezamenlijke productie
(moestuinen, boomgaaden, kippenhokken) of
door duurzame voeding toegankelijker te maken
(culinaire workshops, een plek waar lokale
producenten samenkomen, …).
Infos : www.goodfood.brussels

• Een ‘Zero Waste’-project om alternatieven te
promoten voor het kopen van nieuwe producten
(lokaal uitwisselingssysteem, give-box, …), recycling te stimuleren en afvalproductie te vermijden.
Infos : www.zeroafval.leefmilieu.brussels

De doelstellingen die voor de verschillende
thema's worden nagestreefd zijn opgenomen
in de voorwaarden van de projectoproep op:
www.leefmilieu.brussels/vooruit
Uw projecten vormen een onmisbare schakel om
van de stad een duurzamere plek te maken. Verandering begint bij u!

U BENT EEN WIJKVERENIGING EN WILT
LOKALE PROJECTEN ONDER DE AANDACHT
BRENGEN?
ǌǌHelp ons om burgerorganisaties te informeren
over deze projectoproep.
ǌǌNeem deel aan de informatiesessie van 27 juni
2018.
ǌǌWerk samen met een vereniging om haar project een duwtje in de rug te geven.

WIE KAN EEN PROJECT INDIENEN?
• De projectoproep is gericht op groepen met burgers uit dezelfde straat of wijk of op groepen met
inwoners uit het gewest.
•D
 ie groepen kunnen eveneens een vzw zijn, maar mogen enkel uit vrijwilligers bestaan.

• Een ‘Collectief compost’-project, om op een
leuke manier met natuurlijk afval aan de slag te
gaan. Info: Infos : www.wormsasbl.org
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•
Professionele verenigingen, scholen, gemeenten, OCMW’s, projecten met commerciële doeleinden
en bedrijven kunnen geen ‘Vooruit met de wijk’-project indienen (voor die groepen bestaan er andere
projectoproepen). Ze kunnen echter wel een partner zijn van de projecten die door burgers worden
ingediend.
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INSPIREER UW WIJK!

HEBT U EEN PROJECT IN GEDACHTEN?
ǌǌStel een stuurgroep samen om een collectief
project uit te werken:
• Minstens vijf personen uit verschillende gezinnen.
• De groep staat in voor de coördinatie van het
project en beheert het budget.
• De leden van de groep zorgen ervoor dat er
goed wordt samengewerkt met alle burgers die
hun steentje willen bijdragen aan het project.
ǌǌNeem, op 27 juni of 17 september, deel aan de
infosessies om na te denken en te praten over
de doelstellingen van uw project.
ǌǌDien een motivatiebrief in waarin u uw project
kort omschrijft. Dat kan online of via het formulier dat u kunt downloaden op www.leefmilieu.
brussels/vooruit. We helpen u vervolgens om

uw project op poten te zetten en uw dossier in
te dienen. Aarzel niet, u hebt nog tot 21 oktober
2018 de tijd. Hierna kunnen we u geen begeleiding meer aanbieden.
ǌǌDe kandidaturen voor de projectoproep moeten
uiterlijk op 25 november 2018 om middernacht
worden ingediend.
Het project moet worden uitgewerkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Projectbeheerders
die nog geen steun hebben ontvangen in het
kader van deze projectoproep krijgen voorrang.

DE STEUN VAN LEEFMILIEU BRUSSEL
Zodra uw project geselecteerd is, wordt u op verschillende manieren ondersteund om uw project
verder uit te werken:

ǌǌMogelijkheden om een netwerk uit te bouwen:
interactieve workshops tussen projectbeheerders
en bezoeken op het terrein.

ǌǌBegeleiding door professionals:

ǌǌGebruik van methodologische tools en technische fiches om uw project eenvoudiger uit te
werken.

• methodologische ondersteuning om het collec-

tieve beheer van uw project te vereenvoudigen;

• technische begeleiding rond het thema van het
project;

• specifieke expertise volgens wat nodig is.
ǌǌFinanciële steun: toegekend volgens het
projecttype, met een maximumbedrag van:
• € 15 000 voor de projecten ‘Participatieve Duurzame Wijken’;
• € 3 000 voor andere projecten.
ǌǌTechnische of methodologische opleidingen volgens wat de groep nodig heeft.
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KALENDER

•

27/06/2018 en 17/09/2018
Informatiesessies: gratis toegang-inschrijving gewenst via citizensprojects@leefmilieu.brussels

•

Tot 21/10/2018 om middernacht

•

Tot 25/11/2018 om middernacht

•

06/12/2018

Indienen van de aanvragen voor begeleiding via onze website.
Indienen van de kandidaatsdossiers per post of via e-mail.
Selectiejury.

Financieringen worden uiterlijk eind februari 2019 toegekend
Meer info: www.leefmilieu.brussels/vooruit

: CITIZENSPROJECTS@LEEFMILIEU.BRUSSELS
: CITIZENSPROJECTS@ENVIRONNEMENT.BRUSSELS
HELPDESK
HELPDESK
0800/85 286 0800/85 286 - MA-VRIJ: 9U30-12U30 + MAANDAG: 17U-20U
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