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Reglement van de projectoproep met betrekking tot ‘Lokale klimaatprojecten’
Artikel 1:
In dit reglement wordt verstaan onder:
1° administratie: het Departement Omgeving, vermeld in artikel 29, §1, van het besluit van de
Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse
administratie zoals het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24
februari 2017;
2° gemeentelijke vzw: een vzw die haar maatschappelijke zetel heeft in een gemeente in het
Vlaamse Gewest waar ze zich bezighoudt met taken van gemeentelijk belang;
3° autonoom gemeentebedrijf: een autonoom gemeentebedrijf als vermeld in artikel 232 van
het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
4° intergemeentelijk samenwerkingsverband: een interlokale vereniging als vermeld in artikel 6
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, en een
samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid als vermeld in artikel 12, §2, van het
voormelde decreet, met uitzondering van samenwerkingsverbanden die ressorteren onder
het recht van het Vlaamse Gewest, krachtens het samenwerkingsakkoord van 13 februari
2014 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales onder het recht van het
Vlaams Gewest ressorteren;
5° minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid;
6° OCMW: de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, vermeld in titel I van het decreet
van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
7° politiezone: een politiezone als vermeld in artikel 9 van de wet van 7 december 1998
8° provincie: een provincie als vermeld in artikel 2 van het Provinciedecreet van 9 december
2005;
9° lokale vereniging: een vereniging die geen gemeentelijke vzw, intergemeentelijk
samenwerkingsverband of OCMW is, met als rechtsvorm een vzw die haar zetel in het
Vlaamse gewest heeft en geen onderdeel is van een organisatie met landelijke of
gewestelijke werking.
Artikel 2 - Doel
Binnen de perken van het beschikbare budget van 12 miljoen euro en overeenkomstig de bepalingen
van dit reglement, kan de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, een
subsidie toekennen voor nog uit te voeren duurzame klimaatprojecten die een bijdrage leveren aan
het behalen van de lokale en Vlaamse klimaatdoelstellingen.
Artikel 3 - Doelgroep
§1. De projectoproep richt zich tot gemeenten en steden en lokale verenigingen.
§2. Ook een autonoom gemeentebedrijf of een gemeentelijke vzw die haar zetel heeft in een
gemeente als vermeld in het eerste lid, of het OCMW van de gemeente kan in naam van de
gemeente een project indienen.
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§3. Een provincie, een politiezone, een intergemeentelijk samenwerkingsverband of verschillende
OCMW’s samen kunnen een project indienen in naam van de betrokken gemeenten.
§4. Gemeenten die zelf samen een project zullen uitvoeren, zonder dat daarvoor een formele
structuur is opgezet, kunnen ook een project indienen.
§5. Verschillende actoren kunnen het project uitvoeren of betrokken zijn bij de uitvoering, maar de
gemeente of de vereniging moet wel een actieve rol hebben in het project.
Artikel 4 - Algemene voorwaarden
§1. De projecten die voor subsidiering in aanmerking komen, helpen de lokale en Vlaamse
klimaatdoelstellingen realiseren.
§2. Rekening houdend met de bepaling in artikel 4, §3, kan een gemeente of lokale vereniging één
project indienen dat op haar grondgebied uitgevoerd zal worden. Eenzelfde project kan maar door
één doelgroep worden ingediend.
§3. De deelname van een gemeente aan een ingediend intergemeentelijk project als vermeld in
artikel 3, §3 en §4, wordt niet meegerekend als een project ingediend door een gemeente als
vermeld in artikel 3, §2.
§4. De concrete uitvoering van het project mag niet gestart zijn bij de indiening ervan in het kader
van een lopende projectoproep en is afgerond ten laatste op 1 januari 2024.
Ook een autonoom gemeentebedrijf of een gemeentelijke vzw die haar zetel heeft in een gemeente
als vermeld in het eerste lid, of het OCMW van de gemeente, kan in naam van de gemeente een
project indienen.
In het tweede lid wordt verstaan onder autonoom gemeentebedrijf: een autonoom gemeentebedrijf
als vermeld in artikel 232 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005.
§5. Een provincie, een politiezone, een intergemeentelijk samenwerkingsverband of verschillende
OCMW’s samen kunnen een project indienen in naam van de betrokken gemeenten.
In het eerste lid wordt verstaan onder politiezone: een politiezone als vermeld in artikel 9 van de wet
van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee
niveaus.
§6. De subsidie bedraagt maximaal 75% van het totaal van de uitgaven in de projectbegroting na
aftrek van andere subsidies, groenestroomcertificaten, warmtekrachtcertificaten of REG-premies.
Artikel 5 - Kandidatuur
§1. Elke gemeente/stad en lokale vereniging moet zich uiterlijk op 15 september van het betreffende
jaar elektronisch kandidaat stellen via het aanvraagformulier dat daarvoor beschikbaar is op de
website van het departement Omgeving.
§2. De indiener bij de doelgroep van lokale verenigingen voegt het akkoord van de raad van bestuur
toe.
De indiener bij de doelgroep van gemeenten voegt bij het deelnemingsformulier de beslissing van
het college van burgemeester en schepenen om deel te nemen aan de projectoproep. Bij de
projecten, vermeld in artikel 3, §4 tot en met §5, wordt ook het akkoord van het college van
burgemeester en schepenen van elke individueel deelnemende gemeente om deel te nemen aan de
projectoproep, gevoegd.
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§3. Dossiers die niet in overeenstemming zijn met het reglement en de projectoproep, onvolledig zijn
of buiten de termijn ingediend worden, komen niet in aanmerking. Het aanvraagformulier moet
volledig en correct worden ingevuld.
Artikel 6 - Ontvankelijkheidscriteria
Een ingediend project moet aan al de volgende voorwaarden voldoen:
1° het helpt de lokale en Vlaamse broeikasgasemissiereductiedoelstellingen te realiseren
waarbij de broeikasgasreducties, uitgedrukt in CO2-equivalenten, aangetoond worden;
2° het is nog niet gestart bij de indiening ervan en wordt afgerond ten laatste op 1 januari 2024;
3° bij de doelgroep gemeenten blijkt uit de verstrekte informatie in het deelnemingsformulier,
vermeld in artikel 8, de actieve rol van de gemeente in het project;
4° de aanvraag tot subsidiëring bedraagt minimaal 10.000 euro en maximaal 250.000 euro en
dit voor maximaal 75% van de projectbegroting.
Een ingediend project is onontvankelijk als:
1° het project niet in overeenstemming is met de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, of
niet is ingediend door een doelgroep als vermeld in artikel 3 en de algemene voorwaarden,
vermeld in 4;
2° het een project betreft rond elektriciteitsproductie, het verhogen van de efficiëntie van het
elektriciteitsverbruik of openbare verlichting, gelet dat deze geen reductie van de Vlaamse
mitigatiedoelstelling teweegbrengen;
3° het project niet is ingediend binnen de termijn, vermeld in artikel 5;
4° het deelnemingsformulier, vermeld in artikel 5, onvolledig is ingevuld of er bijlagen
ontbreken.
Artikel 7 – Evaluatiecriteria
De ontvankelijke projecten worden beoordeeld door een jury, samengesteld door de minister, op
basis van de volgende evaluatiecriteria:
1° de kostenefficiëntie per ton CO2-eq.-reductie;
2° het innoverende en vernieuwende karakter in het algemeen of specifiek voor een bepaalde
regio;
3° de herhaalbaarheid: het uitgewerkte project kan met een minimum aan aanpassingen door
een andere actor uitgevoerd worden;
4° de mate waarin het project een positief effect heeft op andere milieuthema’s of
beleidsdomeinen.
Per provincie wordt binnen een enveloppe van 2,4 miljoen euro door de jury een selectie gemaakt
van ingediende projecten in de desbetreffende provincie. Indien de indiening en de selectie van
projecten in een bepaalde provincie resulteert in een bedrag lager dan de enveloppe aan te verlenen
projectsubsidies worden deze middelen gelijkmatig overgeheveld naar de enveloppen van de overige
provincies.
Als er onvoldoende middelen ter beschikking zijn per provincie voor de positief beoordeelde
projecten, worden de volgende extra criteria mee in overweging genomen bij het opmaken van de
lijst van geselecteerde projecten, vermeld in artikel 8:
1° de regionale spreiding van de projecten;
2° de draagwijdte van het project;
3° het participatieve karakter van het project, als dat van toepassing is;
4° de doorwerking naar of de verankering in verder beleid;
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5° een positieve verhouding tussen de projectkosten en de milieubaten.
Artikel 8 – Selectie
§1. De administratie maakt het verslag van de evaluatie op, laat het goedkeuren door de jury en legt
de voordracht van projecten voor aan de minister.
§2. De door de minister geselecteerde projecten worden goedgekeurd in een ministerieel besluit.
§3. Tegen de selectie van projecten kan geen beroep aangetekend worden.
Art. 9. – Communicatie
§1. De administratie brengt een ontvankelijk verklaard project op de hoogte van de beslissing van de
minister .
§2. Bij de uitvoering van elk geselecteerd project moet worden vermeld dat het project wordt
betoelaagd door de Vlaamse overheid. Op elke publicatie, tekst,… die in het kader van het project
wordt verspreid, moet eveneens het logo van de Vlaamse overheid worden aangebracht.
Artikel 10 – Betalingsmodaliteiten en rapportering
§1. De uitbetaling van de subsidie voor de geselecteerde projecten zal gebeuren in twee schijven:
50% wordt uitbetaald bij de goedkeuring van het project; 50% wordt uitbetaald bij de afrekening die
ingediend wordt uiterlijk zes maanden na uitvoering van het project. De facturen moeten hiervoor
voorgelegd worden, samen met de bewijzen dat het uitgevoerde project voldoet aan de vereisten die
zijn opgenomen in deze oproep en het aanvraagformulier.
§2. Indien de werkelijke kosten lager zijn dan de raming van de uitgaven zoals omschreven in artikel
4, §6, wordt de subsidie van maximaal 75% herrekend op basis van de bewezen kosten. Bij een
overschrijding van de bewezen kosten ten aanzien van de raming van de uitgaven zoals omschreven
in artikel 4, §6, wordt geen bijkomende subsidie verleend.
§3. Alleen kosten die gemaakt worden binnen de termijn van uitvoering van het project zoals
bepaald in artikel 4, §4, komen in aanmerking voor subsidie. Alleen directe kosten als onderdeel van
een project gekoppeld aan concrete projectrealisaties op het terrein kunnen worden ingebracht.
Hieronder vallen eventuele investeringskosten, werkingskosten, loonkosten en externe prestaties.
Studies, visievorming en planning, inventarissen, monitoring en sensibilisatieprojecten kunnen als
onderdeel van een project met concrete realisaties worden ingebracht.
§4. Als de minister dubbele subsidiëring of subsidiefraude vaststelt, kan de minister de subsidie stop
zetten en op eenvoudig verzoek de onterecht toegekende subsidie terugvorderen.
§5. Onterecht ontvangen subsidies zullen kunnen op eenvoudig verzoek teruggevorderd worden.
Artikel 11 - Inwerkingtreding
Het reglement treedt onmiddellijk in werking.
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