BIJLAGE 2: KANDIDATUURSFORMULIER
OPROEP VOOR BURGERINITIATIEVEN
DUURZAAM WIJKCONTRACT JONCTION

Naam van het initiatief:

IDENTIFICATIE VAN DE VERANTWOORDELIJKE(N) VAN HET INITIATIEF:
Naam van de verantwoordelijke(n):

(Desgevallend), Naam en voornaam van de hoofdverantwoordelijke:
(Desgevallend), Naam en voornaam van de contactpersoon:
Categorie:
 Inwoner

 VZW

 Feitelijke vereniging  Instelling/Organisatie

 Andere:
Adres:
Email:
Tel. / GSM:
Bankrekeningnummer (IBAN):
Houder van de rekening:
Indien de verantwoordelijke van het initiatief niet in de perimeter van het DWC Jonction gevestigd is, motivatie van zijn belangstelling voor de wijk:

Eventuele partners van het project (inclusief gegevens en betrokkenheid):

BESCHRIJVING VAN HET INITIATIEF:
Algemene beschrijving en ligging van het initiatief:

Doelstellingen (omschrijving van de overeenstemming met een of meerdere doelstellingen die in artikel 1 worden
vermeld) en beoogde resultaten van het initiatief:

BESCHRIJVING VAN HET INITIATIEF:
Beoogd/bij het initiatief betrokken publiek en middelen die gebruikt worden om dat publiek te bereiken:

Beschrijving van het relevante karakter en de impact van het initiatief voor de perimeter van het DWC Jonction:

PLANNING VAN HET INITIATIEF:
Beschrijving van de grote stappen van het initiatief: (ter herinnering, de uitgaven voor het initiatief moeten zijn afgerond op ten laatste 31/12/2016 voor initiatieven geselecteerd in 2016, 31/12/2017 voor initiatieven geselecteerd in
2017 en 21/12/2018 voor initiatieven geselecteerd in 2018 = datum van overhandiging van de financiële verslagen).
Verwezenlijkingen/stappen

Geplande data

Plaats

BUDGET VAN HET INITIATIEF:
Totaal budget dat nodig is om het initiatief te realiseren:
Budget gevraagd in het kader van onderhavige oproep voor initiatieven:
Andere beschikbare financieringsbronnen voor dit project. Indien ja, welke?

Eventuele inkomsten:
Detail van de uitgaven die gepland zijn voor de verwezenlijking van het project:
Type uitgave

Bedrag

Bv. Huur van 3 tenten

300 euro

TOTAAL

Met de ondertekening van onderhavig formulier verklaart de verantwoordelijke van het initiatief op zijn erewoord dat
zijn budget eerlijk en realistisch is.
Verder erkent hij dat alle financiële bijdragen van de overheden moeten worden gebruikt in het kader van de doelstellingen waarvoor ze werden toegekend.

HANDTEKENING EN ENGAGEMENT VAN DE VERANTWOORDELIJKE(N) VAN HET INITIATIEF:
Met onderhavige verklaart (verklaren) de verantwoordelijke(n) van het initiatief kennis te hebben genomen van het
reglement van de oproep voor initiatieven ”Made in Jonction” en verbind(t)(en) hij (zij) zich ertoe om het volledig te
respecteren indien zijn (hun) project wordt geselecteerd. Het reglement wordt geacht volwaardig deel uit te maken
van het kandidatuursformulier.
Opgesteld te

, op

Naam en voornaam + handtekening van de projectverantwoordelijke(n)
Elke pagina van het kandidatuursformulier moet door de projectverantwoordelijke(n) worden ondertekend

+ Info
Caroline Ledent
coördinatrice van de socio-economische acties en van
de Antenne van het Duurzaam wijkcontract Jonction
caroline.ledent@brucity.be
0491 72 98 22

