Deel je een wijk?

Deel je project!
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DE PROJECTOPROEP VOORUIT MET DE WIJK,
COLLECTIEVE ACTIES VAN EN VOOR DE BRUSSELAARS
Deze oproep ondersteunt u bij het opzetten van transitie-initiatieven in uw straat, wijk of op het bredere
niveau van het Gewest. De projecten worden gedragen door Brusselse vrienden of buren die de impact
van de bewoners op het leefmilieu willen verminderen. Meer dan 200 projecten hebben sinds 2016 het
daglicht gezien rond thema’s als Good Food, zero
afval, collectief compost of moestuin, natuur en
biodiversiteit, energie en Participatieve Duurzame Wijken. Dit jaar worden twee nieuwe thema’s
ondersteund: mobiliteit en openbare netheid. Allemaal thema’s die een gelegenheid zijn om (opnieuw)
sociale banden en solidariteit te creëren terwijl tegelijk de levenskwaliteit wordt verbeterd.

DE STEUN VAN LEEFMILIEU BRUSSEL

U krijgt:
• begeleiding van professionele deskundigen projectbeheer;
• financiële ondersteuning van max. 3000 à 15.000
euro afhankelijk van uw project en de aard ervan;
• technische en methodologische opleidingen die
aan uw behoeften voldoen;
• toegang tot methodologische hulpmiddelen en
technische fiches om u te kunnen verrijken.

HEBT U EEN IDEE VOOR EEN PROJECT?

• Vergewis u ervan dat uw project en het statuut
van de projectbeheerders overeenkomen met de
voorwaarden van de projectoproep en dat uw
initiatief zich richt op groepen van burgers, collectieven of grote mede-eigendommen.
• Neem deel aan de infosessies die in februari
en maart 2021 worden georganiseerd om een
antwoord te krijgen op uw praktische vragen.
• We beantwoorden uw vragen ook via mail
(citizensprojects@vooruitmetdewijk.brussels) of
telefonisch (0800/85.286) :
maandag 9u30-12u30 en 17u00-20u00 en
din-vrij 9u30-12u30.

Waag uw kans
en dien uw kandidatuur in
vóór 28/03/2021!

Meer weten over de informatiesessies en de deelnemingsvoorwaarden:
vooruitmetdewijk.brussels
en onze Facebookpagina Inspironslequartier Vooruitmetdewijk
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