WEDSTRIJDREGLEMENT LANDSCHAPSWEDSTRIJD
Heb je een idee voor een kleinschalig project in het Landschap van Erembald tot Kravaalbos dat je op
korte termijn kan uitvoeren?
Wil je jouw leefomgeving versterken op vlak van natuur en landschap en wil je dat de mensen in je
buurt hiervan ook kunnen mee genieten?
Bezorg ons jouw projectideeën!
Waar moet jouw idee of project aan voldoen?
Het idee of projectvoorstel draagt bij aan de doelstellingen van de Regionale Landschappen binnen het
projectgebied van het Landschap van Erembald tot Kravaalbos. Dat zijn Regionaal Landschap Brabantse
Kouters, Pajottenland & Zennevallei en Schelde-Durme. Je project situeert zich binnen het
projectgebied (zie kaartje op de website www.erembaldkravaal.be) of aan de rand ervan. Je project
zet zich in als hefboom voor de omgeving en streeft naar samenwerking tussen verschillende
doelgroepen en duurzame resultaten. Dit kan op verschillende manieren.
Je idee of project:
-

Bevordert het streekeigen karakter.
Stimuleert natuurrecreatie op duurzame wijze.
Draagt bij aan natuur- en milieueducatie.
Creëert een draagvlak voor natuur, landschap en erfgoed.
Verhoogt de landschapskwaliteit.
Levert een positieve bijdrage aan biodiversiteit.
Zet in op adaptatie voor het klimaat.
Zet natuurlijke en landschappelijke erfgoedwaardes in de kijker.
Zoekt naar creatieve oplossingen om landbouw en natuur te integreren.
Zorgt voor samenwerking tussen gebruikers van de open ruimte.

Een idee moet minimum voldoen aan één criterium en scoort beter naargelang het voldoet aan
meerdere criteria.
Voor heel wat projecten bestaan er al subsidiekanalen. Als jouw idee via een bestaand kanaal kan
gerealiseerd worden, dan verwijzen we je door. Deze wedstrijd is vooral gericht op initiatieven die
anders geen of moeilijk ondersteuning krijgen. Dubbelfinanciering is niet toegestaan. Als je inkomsten
hebt of mag verwachten van je project, dan laat je ons weten waarin je die wil investeren.
Wie mag er deelnemen?
Particulieren en verenigingen die wonen, werken of gevestigd zijn in of affiniteit hebben met Aalst,
Affligem, Asse, Opwijk en deelgemeenten.
Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?
Als initiatiefnemer ben je zelf verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering, monitoring en
evaluatie van het project. Als initiatiefnemer ben je ook verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van
formele toestemmingen (vergunningen e.d.) voor de uitvoering van het project. Wij aanvaarden geen
verantwoordelijkheid voor zaken rondom de uitvoering van het project.
Je kan wel wat begeleiding en advies van ons krijgen (bijvoorbeeld advies bij een ontwerp,
soortenkeuze bij aanplant, relevante communicatiekanalen, …).
Je project moet een realistische planning en begroting hebben.
Er is ook een duidelijke doelgroep en grote kans op draagvlak, zowel om de doelstelling te halen als
om het project tot een succes te maken. Je project wordt opengesteld voor iedereen en is dus tijdelijk

of permanent publiek toegankelijk. Er is een duidelijk idee over de opvolging van het project. De kosten
voor het project moeten vóór 30 juni 2023 worden ingediend.
Hoe en wanneer dien je jouw idee in?
Een idee indienen kan vanaf 30 juni 2021 tot en met 31 oktober 2021.



Je vult het formulier in en zendt het per e-mail aan info@erembaldkravaal.be;
of
Je bezorgt het formulier op papier bij vzw Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw, Markt 1,
9230 Wetteren t.a.v. Jeroen Bral.

Jouw idee is ingediend, wat dan?
Een jury bekijkt de ingediende voorstellen en beoordeelt ze volgens de criteria die hoger vermeld
worden. Iedere indiener zal daarna persoonlijk gecontacteerd worden. In december 2021 maken we
de winnaars bekend. De winnaars krijgen een budget van maximum 3.000 euro om hun idee te
realiseren. Ben je geselecteerd, dan mag je aan de slag.
Waarvoor dient de subsidie?
De subsidie is er voor projectrelevante en bewezen kosten die te maken hebben met de voorbereiding,
uitvoering en eventuele aankondiging/promotie van je project: aankoop van materiaal,
verbruiksgoederen en diensten. Hiervoor dien je alle facturen (bij voorkeur) en kastickets goed bij te
houden, en ze staan uiteraard op naam van de organisatie. De kosten hebben ook duidelijk betrekking
op de periode waarin het project voorbereid of uitgevoerd werd. De subsidie wordt in twee schijven
uitbetaald: 50 % van de geraamde kostprijs bij goedkeuring van je project en het resterende
toegekende budget na het indienen van alle betalingsbewijzen.
Communicatie over jouw project
Wij kondigen jouw project aan via www.erembaldkravaal.be, www.brabantsekouters.be , www.pajotzenne.be en www.rlsd.be , de Facebookpagina’s van “Landschap van Erembald tot Kravaalbos” en van
de betrokken Regionale Landschappen. We vragen aan jou om ons geregeld enkele beelden en tekstjes
te bezorgen van de voortgang van jouw project. Vergeet ook eventueel niet zelf je foto’s op Facebook
te plaatsen en onze pagina daarbij te taggen @Landschap van Erembald tot Kravaalbos.
Meer info en contact:
www.erembaldkravaal.be
Jeroen Bral - Projectcoördinator Strategisch Project “Landschap van Erembald tot Kravaalbos”
Kantoorlocatie: Regionaal Landschap Schelde-Durme, Markt 1 - 9230 Wetteren.
GSM: 0473 52 56 68
e-mail: jeroen@rlsd.be

