Projectfiche voor projecten Werkplan halve euro
Het project moet voldoen aan de voorwaarden beschreven in de richtlijnen 'projecten werkplan halve
euro’. Hieronder kan u uw project beschrijven.
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Administratieve gegevens

Vul hieronder de gegevens in van de projectindiener.
Naam gemeente/intercommunale
Naam contactpersoon-projectcoördinator
Functie
Adres
Telefoon
E-mail
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Omschrijving van het projectvoorstel

Om aanspraak te maken op financiële ondersteuning vragen we een gedetailleerde beschrijving van
het projectvoorstel met bijzondere aandacht voor volgende onderwerpen:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Wat zijn de doelstellingen en het opzet van het project?
Beschrijf de lokale situatie, acties en maatregelen. Beschrijf duidelijk waar men de
problemen vaststelt en welke acties men zal ondernemen, in welke specifieke wijk of
omgeving van uw gemeente of intercommunale (bepaalde woonvormen, bevolkingsgroepen,
stadsomgeving,…).
Aan welke actie uit het werkplan halve euro is het project gelinkt (de acties zijn opgesomd in
punt 3 van de fiche ‘Richtlijnen voor projecten halve euro’).
Op welk vlak is het project een vernieuwend initiatief?
Wat is de timing van het project?
Specifieer de timing van de verschillende projectstappen.
Geef start- en einddatum van het project.
Welke interne en externe partners worden betrokken? Voor welke gemeentes of
intercommunale geldt het project?

7.
8.

9.
10.

Hoe zal u de OVAM/Fost Plus hierbij betrekken?
Hoe zal u de resultaten van het project meten en evalueren (zowel kwantitatief als/of
kwalitatief)? Geef aan welke indicatoren u zal gebruiken, zoals kwaliteit/kwantiteit van de
selectief ingezamelde afvalstromen, participatie van de burger, sorteerfouten,
kwaliteitsopvolging,....
Hoe zal u de resultaten (tussentijds) rapporteren?
Hoe zal u de resultaten van het project verspreiden naar andere lokale besturen?
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Kostenraming van het project

Op basis van een kostenraming volgt een beslissing over de hoogte van de financiële ondersteuning.
De posten die in aanmerking komen voor ondersteuning zijn gespecifieerd in de fiche ‘Richtlijnen
projecten halve euro’.
Wees voldoende duidelijk in de omschrijving van de budgetposten.
Deze projectfiche kan ingediend worden via volgend e-mailadres: plan@ovam.be

