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De Stad Brussel lanceert haar Projectoproep « Duurzame
Initiatieven » op donderdag 1 maart!
De Stad Brussel lanceert via haar Cel Duurzame Ontwikkeling een Projectoproep « Duurzame
Initiatieven » die tot doel heeft de duurzame projecten van de Brusselaars te ondersteunen tot
2500€ voor elk project. De inschrijvingen zijn open van 1 maart tot 29 april 2018.
Met deze actie heeft de Stad tot doel de Duurzame Initiatieven van haar inwoners te ondersteunen
et te versterken. Uw project moet een link hebben met de volgende waarden: de biodiversiteit , de
groen ruimten, het water, de energie, de afvalvermindering, de sociale integratie, de toegang tot
cultuur en kennis, de leefomgeving, de werkgelegenheid en economische ontwikkeling of de sociale
economie.
“De Stad duurzamer maken is een van mijn prioriteiten! We moeten onze wijken groener maken,
compost of groentebakken installeren en gezond eten toegankelijk voor iedereen maken! Daarom
wil ik de Brusselaars, die zoals ik iets willen doen, uitnodigen om hun ideeën te delen en ik moedig
hen aan om deze oproep “Duurzame Initiatieven” te beantwoorden” zegt Khalid ZIAN, Schepen van
Duurzame Ontwikkeling.
In de editie 2017 heeft de Cel Duurzame Ontwikkeling verschillende projecten gefinancierd: het
creëren van fairtrade sweatshirts, een groene zone op een school, een lokaal bier of ook nog een
regenwaterterugwinningssysteem voor een moestuin.
Wie mag deelnemen?
Verenigingen zonder winstgevend doel,
onderwijsinstellingen,
bewonersgroepen
(min. 4 personen) actief op het grondgebied
van de Stad.
Welke bedragen?
De toelage kan van 1.000 tot 2.500 euro
bedragen in de mate van de budgettaire
voorzieningen voor dit projectoproep.
Welke projecten?
De projecten dienen zich te situeren binnen
één van de volgende domeinen:

sensibiliseringsacties
rond
duurzame
ontwikkeling, biodiversiteit, groene ruimtes,
water, energie, verminderen/ hergebruiken
van afval,...
Hoe deelnemen?
Dien jouw project in ten laatste op 29 april
2018 via dit online aanvraagformulier.
Meer info?
www.id.brussel.be
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