
 

 
 
Projectoproep Bruss-it in het kader van het Stedelijk Beleid 

1. Inhoud en doelstellingen van de oproep 

Brussel: labo voor nieuwe stedelijke praktijken 
Brussel is een knooppunt van talen en culturen: boeiend, levendig en inspirerend. In Brussel komt 
iedereen samen: jong en oud, rijk en arm, bewoner, migrant en passant. Brussel is een laboratorium 
waar de samenleving experimenteert. Geen stad waar het samenleven meer prikkelt, bruist en botst 
dan in Brussel. 
Het debat over de veranderende stad leeft volop. Het zijn vaak niet de klassieke tenoren die het hoge 
woord voeren. Nieuwe burgerinitiatieven verbinden Brusselaars en zetten nieuwe thema’s op de 
agenda. Brusselse stadsmakers verenigen zich rond een gedeelde goesting en bouwen jeugdhuizen, 
moestuinen en woningen. Het zijn gedeelde initiatieven van nieuwe allianties van stedelingen die de 
stad beter, mooier, slimmer… maken. 
 
Een nieuwe projectoproep: gemeenschapsvorming in de gedeelde ruimte 
Met de projectoproep ‘Sociale stadsinnovatie’ wil de VGC vernieuwende stedelijke initiatieven 
ondersteunen. Het gaat over initiatieven die van onderuit groeien, die verbeelding stimuleren en 
aanzetten tot uitdagende wisselwerkingen. De VGC wil met deze oproep aansluiting vinden bij 
nieuwe netwerken en ruimte bieden aan experimentele praktijken die niet meteen binnen één 
beleidsdomein passen en die mogelijk ook een effect hebben op lange termijn. Het stedelijke, 
transversale, innovatieve, creatieve en participatieve karakter van de initiatieven staat centraal. 
 
De projectoproep wil gemeenschapsvorming in de (semi)publieke ruimte stimuleren en inzetten op 
slim ruimtegebruik. Met deze projectoproep wil de VGC ook de sociale netwerken van eenzame 
Brusselaars versterken. De VGC wil verenigingen, organisaties, groepen van burgers en 
burgercollectieven ondersteunen die inzetten op: tijdelijke invulling, multifunctioneel ruimtegebruik, 
ontmoeting en uitwisseling, het delen en openstellen van ruimtes, sociale of culturele interventies in 
de publieke of semipublieke ruimte, … 
 

2. Voorwaarden 

1° De VGC kan in het kader van deze oproep een subsidie toekennen aan:  
- een vzw; 
- een openbaar bestuur of instelling; 
- een feitelijke vereniging. 

 
2° De initiatiefnemer heeft een aantoonbare band met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De 
initiatiefnemer heeft zijn zetel en/of correspondentieadres in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 
kan als Nederlandstalig worden beschouwd. 
 
3° De initiatiefnemer is bereid om zijn ervaringen te delen met anderen. 

 
 
 



 

 
4° Komen niet in aanmerking: 

- initiatieven met louter commerciële doeleinden; 
- initiatieven die louter op gewestbevoegdheden ageren en waarbij er geen sprake is van een 

gemeenschapsvormend element of er geen link is met gemeenschapsbevoegdheden; 
- projecten die reeds gesubsidieerd werden bij een vorige editie van deze oproep. 

 
5° Het dossier is in het Nederlands opgesteld. 
 

3. Subsidiëring 

Per initiatief kan een subsidie van maximum 15.000 EUR toegekend worden. Ook kleinschalige 
initiatieven voor een lager subsidiebedrag komen in aanmerking. 

De subsidies zijn niet bedoeld om de reguliere werking van een organisatie te ondersteunen. Enkel 
projectgebonden kosten worden aanvaard. Een project is een samenhangend geheel van 
doelstellingen en activiteiten met een beperkte duur en een duidelijk resultaat.  
 
Volgende uitgaven worden niet aanvaard: 

- uitgaven voor IT-infrastructuur; 
- investeringsuitgaven; 
- huisvesting; 
- personeel: verbrekingsvergoedingen, premies voor groeps- of levensverzekering; 
- representatiekosten: relatiegeschenken, restaurantbezoek, receptiekosten (tenzij voor een 

activiteit die kadert in het project); 
- personeelsfeesten, teambuilding; 
- buitenlandse reizen; 
- algemene vormingskosten; 
- boetes, proces- of andere gerechtskosten. 

 
4. Procedure 

1° Fase 1 (facultatief):  

 De cel Stedelijk Beleid van de VGC organiseert een infomoment waarbij een korte 
presentatie wordt gegeven met volgende elementen: uitleg over het thema en de criteria 
van de projectoproep en over de presentatie- en feedbackmomenten. 

 Mensen met een idee schrijven zich in voor een van de presentatie- en feedbackmomenten 
en stellen hun idee voor aan de cel Stedelijk Beleid van de VGC/aan de jury. Dit kan op alle 
mogelijke manieren: een monoloog, een PowerPointpresentatie, een maquette, een 
filmpje,… Hierna is er tijd voor de initiatiefnemer om het idee om te zetten in een 
projectvoorstel dat vervolgens wordt ingediend bij de VGC. 

 
2° Fase 2: Ideeën worden omgezet in een projectvoorstel, de projectaanvraag wordt ingediend bij de 
cel Stedelijk Beleid van de VGC. 
Geïnteresseerden die reeds een concreet projectvoorstel hebben, kunnen onmiddellijk een 
aanvraagformulier indienen bij de VGC. 
 
 



 

 
3° De jury beoordeelt de projectaanvragen op basis van volgende criteria: 

 Criteria: 
o Aanpak op het gebied van gedeeld en slim ruimtegebruik (40%) 
o Bijdrage tot gemeenschapsvorming en participatieve aanpak, met bijzondere 

aandacht voor het betrekken van Brusselaars die sociaal geïsoleerd zijn (20%) 
o Innovatieve en creatieve aanpak (20%) 
o Realistische en concrete uitwerking, timing en budget (20%) 

 
4° De jury formuleert een advies aan het College van de VGC. 
 
5° Het College neemt de beslissing. 
 
6° Het project moet gerealiseerd worden binnen de 18 maanden na de beslissing. 
Indien de termijn wordt overschreden, wordt het bedrag geheel of gedeeltelijk teruggevorderd.  
 
Drie maanden na afloop van het project wordt een inhoudelijke en financiële verantwoording 
ingediend bij de cel Stedelijk Beleid. 
 
Voor de projecten wordt het aanvraagformulier van de VGC gebruikt. Het aanvraagformulier is 
beschikbaar op: http://www.vgc.be/bruss-it 
 
Aanvragen worden ofwel via de post (poststempel geldt als bewijs) ofwel via e-mail ofwel bezorgd 
aan: 

Vlaamse Gemeenschapscommissie 
Cel Stedelijk Beleid 
Pieter VAN CAMP 
Emile Jacqmainlaan 135 
1000 Brussel 

 brussit@vgc.be 
 

5. Indicatieve timing  

18 december 2018: infomoment 

December 2018 - januari 2019: presentatie- en feedbackmomenten waarbij de projecten 
gepresenteerd worden aan de jury/cel Stedelijk Beleid 

7 februari 2019: deadline indienen projectaanvragen 

Februari-maart 2019: jurering 

April 2019: beslissing door het College 

Mei 2019: projecten kunnen starten 

 


