Verlaag samen met ons je CO 2-uitstoot

INSCHRIJVINGSFORMULIER WEDSTRIJD ZORGEN VOOR MORGEN
Naam vzw/vereniging: Klik of tik om tekst in te voeren.
Adres:
Postcode, gemeente:
Ondernemersnummer:
Naam contactpersoon:
Functie bij de vzw:
Telefoon of gsm:
E-mailadres :
IBAN- code: BE
Algemeen:
*Geef voldoende info over je project
*Als je materiaal gebruikt, maak dan zeker dat het milieuvriendelijk is en geef er ook meer info over .

V.U. COLIN BEHEYDT, ALGEMEEN DIRECTEUR STAD EN OCMW BRUGGE, BURG 12, 8000 BRUGGE | ONTWERP: CEL CREATIE - STAD BRUGGE

KLIMAAT

PROJECTOMSCHRIJVING

In het kader van welk thema zal je deelnemen: (meerdere keuzes mogelijk)
A) Klimaatmitigatie
☐ Algemene klimaatsensibilisatie van burgers of andere doelpublieken
☐ Energiebesparing
☐ Transitie naar fossielvrij verwarmen
☐ Stimuleren/faciliteren van hernieuwbare energie
(weliswaar niet investeringskost voor PV-panelen of zonneboiler)
☐ Andere

B) Brugse voedselstrategie Bruggesmaakt
☐ voedselverspilling tegengaan
☐ meer plantaardig eten
☐ lokale voeding
…

KWALITEIT VAN HET VOORSTEL

Geef concreet aan waaruit het project precies bestaat, welke acties je wil ondernemen én geef het
stappenplan met de geplande timing. Als er CO2 reductie bekomen wordt, geef aan waardoor.

Indien je een sensibilisatieproject of promotie maakt in je project, wie zijn je doelgroepen en hoe bereik
je die? Wat is het beoogde resultaat?

Welke communicatiekanalen zet je in om je project bekend te maken?

Heb je al ervaring in dergelijke projecten? Zo ja, omschrijf hier kort

Met welke partners organiseer je dit project? Doe je beroep op deskundigen voor advies?

Indien je een actie op openbaar domein of privé plant, heb je al de nodige vergunningen of akkoord van
de eigenaar?

C02 REDUCTIE

Als er CO2 reductie bekomen wordt, geef aan waardoor en hoeveel CO2-reductie je verwacht te
realiseren (hulp nodig om dit in te schatten? Neem contact op met klimaatenmilieu@brugge.be).

BUDGETBESTEDING

Geef aan hoeveel budget (min 500-max 5000€) je wil verkrijgen voor je project en waarvoor dit budget
zal gebruikt worden. Geef overzicht van kostprijs totaal project en facturen (die voldoende gedetailleerd
zijn, om een controle van de gegevens mogelijk te maken).
Gelet op reglement:
* Werkuren kunnen enkel mits goede motivatie (indien niet leidt dit tot lage score) – voorkeur voor
kosten voor werken & materiaal, dus gelinkt met realisatie CO2-reductie
* geen budget voor investeringen in PV-panelen noch zonneboiler zelf
* geen budget voor zaken die reeds gesubsidieerd worden (geen dubbelfinanciering), waarvoor de
stad of een andere overheid reeds een premie toekent of voor projecten die op zichzelf al financieel
rendabel zijn

Gemaakte kosten worden bewezen via verslag aan dienst Klimaat en Milieu met facturen, binnen de 6
maand na realisatie van het project (evaluatieformulier).
Heb je eigen inbreng of subsidie via andere kanalen?

BESCHRIJF IN HOEVERRE JE VOORSTEL INNOVATIEF IS

CO-BENEFITS: REALISEERT JE PROJECT OOK ANDERE VOORDELEN (SOCIAAL, MILIEU, …)

Door in te schrijven aanvaard je de voorwaarden van het reglement én de beslissing van de jury die voor
geen enkele betwisting vatbaar is.
Je verklaart hierbij dat je verstrekte inlichtingen correct en volledig zijn en wijzigingen altijd zal
doorgeven aan de dienst Klimaat en Milieu.
Een stadsafgevaardigde krijgt altijd toegang tot je acties om ter plaatse te controleren.
Indien je project niet kan doorgaan, behoudt Stad Brugge het recht om de geldprijs terug te vorderen of
niet uit te reiken.
Na besteding van het budget dien je het evaluatieverslag binnen de 6 maand over te maken aan dienst
Klimaat en Milieu, met bewijs van facturen.
Inschrijvingsformulier liefst digitaal in te dienen vóór 18 november 2020 via zorgenvoormorgen@brugge.be
of afgeven in het huis van de Bruggeling tav dienst Klimaat en Milieu, Frank Van Ackerpromenade 2, 8000
Brugge.
Naam + datum / Handtekening

