Reglement van de projectoproep 2016 met betrekking tot ‘Lokale klimaatprojecten’
Artikel 1 - Doel
Binnen de perken van het beschikbare budget en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement,
kan de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, een subsidie toekennen
voor duurzame klimaatprojecten die een bijdrage leveren aan het behalen van de lokale en Vlaamse
milieu- en klimaatdoelstellingen.
Artikel 2 - Doelgroep
§ 1. De projectoproep richt zich tot gemeenten en steden die het Burgemeestersconvenant
ondertekend hebben.
§ 2. Waar meerdere gemeentebesturen betrokken zijn, komt ook de regionale overheidsinstantie
(intercommunale, provincie,…) in aanmerking met akkoord van de individuele gemeenten/steden.
§ 3. Verschillende actoren kunnen het project uitvoeren of betrokken zijn bij de uitvoering, maar de
gemeente moet wel een actieve rol hebben gehad in het project.
Artikel 3 - Algemene voorwaarden
§ 1. De projecten die voor subsidiering in aanmerking komen, helpen de lokale en Vlaamse
klimaatdoelstellingen realiseren.
§ 2. Elk bestuur dat geïnteresseerd is voor deelname kan slechts één project indienen per
projectoproep.
§ 3. Gemeenten/steden dienen bij wijze van beslissing van het college een project in.
§ 4. Het project moet gerealiseerd zijn bij de indiening en werd afgerond tijdens de drie jaar
voorafgaand aan de oproep van het betreffende jaar.
Artikel 4 - Kandidatuur
§ 1. Elke gemeente/stad moet zich uiterlijk op 1 augustus van het betreffende jaar elektronisch
kandidaat stellen via het aanvraagformulier dat daarvoor beschikbaar is op de website van het
departement LNE.
§ 2. Dossiers die niet in overeenstemming zijn met het reglement en de projectoproep, onvolledig
zijn of buiten de termijn ingediend worden, komen niet in aanmerking.
§ 3. Het aanvraagformulier moet volledig en correct worden ingevuld.
Artikel 5 - Jury en evaluatiecriteria
§ 1. Een jury bestaande uit leden die geselecteerd zijn op basis van hun deskundigheid en kennis op
het vlak van klimaat, beoordeelt de ontvankelijke kandidaat-projecten op basis van de volgende
criteria:
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het innoverend en vernieuwend karakter, in het algemeen of specifiek voor een bepaalde
regio;
de uitvoeringsgerichtheid (effectieve resultaten) en een duidelijke broeikasgasreductie. De
roet- en broeikasgasreducties (in CO2-eq) zijn in te schatten/aan te tonen en past binnen de
lokale (lokale, Vlaamse) doelstellingen rond klimaat;
de mate waarin rekening gehouden wordt met de accenten en specifieke doelstellingen die
de minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, jaarlijks kan vastleggen. Deze
geldende accenten worden vermeld op het digitale aanvraagformulier dat de aanvrager
verplicht moet gebruiken;
de herhaalbaarheid: het uitgewerkte project kan met een minimum aan aanpassingen door
een andere actor uitgevoerd worden.
de mate waarin het project ook een positief effect heeft op andere milieuthema’s.

§ 2. Binnen elke Vlaamse provincie worden twee projecten geselecteerd.
§ 3. Er kan geen beroep worden aangetekend tegen de samenstelling en de beslissing van de jury.
§ 4. De stem van voorzitter is bepalend in geval de jury geen overeenstemming bereikt.
§ 5. Het secretariaat wordt verzekerd door de Vlaamse overheid.
Artikel 6 - Communicatie
Elk gemeente/stad die een project indient, wordt door de Vlaamse overheid op de hoogte gebracht
van de beslissing van de jury.
Artikel 7 - Betalingsmodaliteiten
De toegekende prijs staat los van de gemaakte kosten voor het project waarvoor de aanvraag werd
ingediend. De Vlaamse overheid schrijft 30.000 euro over op de door de aanvrager vermelde post- of
bankrekening.
Artikel 8 - Inwerkingtreding
Het reglement treedt onmiddellijk in werking.
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