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1.Vooraf 
 
Wil je je op jouw niveau actief inzetten in de strijd tegen de klimaatopwarming? Denk je aan 
een project om de lokale (in je gebouw, je straat of je wijk) levenskwaliteit te verbeteren, dat 
tegelijk ook milieuvriendelijk is? Dan kun je rekenen op de steun van de gemeente Sint-Gillis!  
  
De projectoproep voor ecobewoners maakt deel uit van het klimaatplan van de gemeente Sint-
Gillis, dat streeft naar 40% CO2 reductie tegen 2030 ten opzichet van 2005. 
 
2.Beleidsprioriteiten  
 
Deze oproep :  

• roept de burgers op om op te treden voor het klimaat door de drie dimensies van 
duurzame ontwikkeling te integreren met name de economische, de sociale en de 
milieudimensie.  

• richt zich tot de feitelijke vzw's (minimum 3 natuurlijke personen) en verenigingen.  
 
3.Selectiecriteria  
  
Het project moet naar best vermogen de drie dimensies van duurzame ontwikkeling integreren; 
met name de economische, de sociale en de milieudimensie.  
  
De activiteit moet plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis.  
Met volgende elementen wordt eveneens rekening gehouden bij de analyse van de projecten:  

• de originaliteit ;  
• de herhaalbaarheid of de voorbeeldfunctie ;  
• de transversaliteit ;  
• de haalbaarheid wat betreft het uitrollen van het project binnen de gestelde termijn; 
•  het voorziene budget 

 
4.Toekenningscomité 

De jury heeft bijzonder aandacht voor volgende aspecten van het project:  
• impact op de sociale banden tussen de inwoners met een participatieve inslag;  
• het rekening houden met de milieu-impact ;  
• het vernieuwende karakter ;  
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• de gemeenschappelijke dimensie  
  

   
 
5.Kalendar  
 

• Lancering van de oproep : 07/07/2022 
• Ontvangst van de kandidaturen : 30/09/2022 om middernacht  
• Selectie van de kandidaturen : einde oktober 2022.  
• Uitrol van het project: vanaf de validatie van het projet tot maximum 31 november 

2023.  
• Verzending van de bewijsstukken : van de projectvalidatie tot 10 december 2023  

 
6.Bedrag van de subsidie  
 
Het budget voor het geselecteerde project zal worden ondersteund tot een maximum van :  

• 1000€ voor natuurlijke personen en feitelijke verenigingen (minimum 3 natuurlijke 
personen) 

• 5000€ voor verenigingen.   
  
De dienst zal een begrotingsanalyse uitvoeren. Indien de begroting overschat lijkt, behoudt de 
dienst zich het recht voor om het bedrag van de subsidie te beperken tot het deel van de 
begroting dat hij gerechtvaardigd acht.  
  
De subsidie zal in drie schijven uitbetaald:  

• een eerste schijf van 50% van de subsidie wordt uitbetaald zodra het college heeft 
besloten het besluit tot goedkeuring van een offerte te valideren ;  

• 40% na de tussentijdverslag,   
• 10%, na de evaluatieverslag en controle van de bewijsstukken. De gemeente moet die 

uiterlijk na de datum van het evenement of de afsluiting van het project ontvangen of 
ten minste op  10/12/2023.  

  
De uitgaven die in het kader van deze subsidieaanvraag aan dit project worden besteed komen 
voor financiering in aanmerking van de projectvalidatie tot 31 december 2022 

7.Bijkomende informatie 

 
• De toekenning van deze subsidie is in overeenstemming met het gemeentereglement 

inzake toekenning en aanwending van gemeentelijke toelagen van 19 december 2019. 
https://stgilles.brussels/wp-content/uploads/2020/05/r%C3%A8glement-subvention-
n%C3%A9erlandais.pdf  

• De kandidaten moeten voldoen aan alle voorwaarden die voortvloeien uit de 
toepassing van dit reglement. 

 
• Alle cofinanciering wordt aanvaard op voorwaarde dat er geen dubbele financiering is 

voor eenzelfde uitgave.  
 

Aanvraagformulier 

Het aanvraagformulier moet worden ingevuld op Irisbox: 

• Aanvraagformulier op https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulier/gb-sint-
gillis/projectoproep-ecoburgers  

https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulier/gb-sint-gillis/projectoproep-ecoburgers
https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulier/gb-sint-gillis/projectoproep-ecoburgers


 
 

Als je problemen hebt met het invullen van het document op Irisbox of voor vragen over 
subsidieaanvragen, aarzel niet om contact met ons op te nemen: 
 
Email: ssnyers@stgilles.brussels 

Tel: 02/533 95 94 
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