
 

 

Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling 2021 -2022 : 

Projectoproep – “Collectieve voorzieningen binnen de duurzame 

wijkcontracten (DWC)” 
 

1. Voorwerp van de projectoproep  
 

1.1. Algemene context 
 

Deze oproep tot het indienen van projecten kadert binnen doelstelling 5.1. van het Europees Fonds 

voor Regionale Ontwikkeling 2021 -2022:  “Een Europa dat dichter bij de burger staat door bevordering 

van de duurzame en geïntegreerde ontwikkeling van alle soorten gebieden en lokale initiatieven door 

het bevorderen van een geïntegreerde en inclusieve sociale, economische en ecologische ontwikkeling, 

cultuur, natuurlijk erfgoed, duurzaam toerisme en veiligheid in stedelijke gebieden”. 

Dankzij deze doelstelling kan het EFRO-programma 2021-2027 in de duurzame wijkcontracten (DWC) 

de creatie van nieuwe voorzieningen voor de Brusselse bevolking op basis van participatie en 

partnerschap ondersteunen. 

 

1.2. Beschrijving van de acties van de projectoproep 
 

Deze projectoproep is gericht op de creatie van collectieve voorzieningen in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften die voor een gebied en 

zijn inwoners zijn vastgesteld. 

Collectieve voorzieningen zijn infrastructuren die nuttig zijn voor de samenleving. Ze voorzien in een 

collectieve behoefte en bieden een aanbod voor een breed publiek (ze moeten voor iedereen 

financieel toegankelijk zijn): cultuur, sport, gezondheid, opvoeding, kinderopvang, openbare diensten, 

mobiliteit, enz. In deze structuren moet de bevordering van het algemeen belang de bovenhand 

hebben, waarbij het winstoogmerk ondergeschikt moet zijn.  

De projectoproep staat enkel open voor collectieve voorzieningen uit de programma’s van de 

wijkcontracten serie 10,11,12.  

Om het partnerschapsbeginsel te waarborgen moet de buurt dus het initiatief nemen tot het project 

en betrokken worden bij de uitvoering ervan.   



Voor elke aanvraag moet de behoefte aan de betrokken collectieve voorziening gebaseerd zijn op een 

op buurtniveau vastgestelde diagnose.   

Bij de keuze van de voorziening en de uitvoering ervan moet specifiek rekening worden gehouden met 

de dimensies gelijkheid, integratie en non-discriminatie. De gesteunde investeringen moeten de 

grootst mogelijke toegankelijkheid garanderen en de keuze van de investeringen moet gebaseerd zijn 

op een onderzoek van het aanbod van openbare voorzieningen in het betrokken gebied, met name 

door het aanbod vanuit een genderperspectief duidelijk in kaart te brengen. Wanneer er sprake is van 

een onevenwichtigheid, moeten de voorgestelde projecten ervoor zorgen dat het tekort wordt 

aangepakt. Het vraagstuk van het eenouderschap - en de specifieke behoeften van eenoudergezinnen 

- zal worden aangepakt, hetzij bij de uitvoering van de investering, hetzij in de voorwaarden van de 

activiteit die door de gesteunde voorzieningen wordt voorgesteld. 

1.3. Wat zijn de verwachte resultaten van de projectoproep? 
 

ID Indicator (output) Meeteenheid Mijlpaal (2024) Streefcijfer (2029) 

RCO7

4 

Inwoners die vallen onder projecten in het 

kader van strategieën voor geïntegreerde 

territoriale ontwikkeling 

personen 0,00 297,00 

Aantal personen dat wordt bereikt door projecten die in het kader van geïntegreerde territoriale 

ontwikkelingsstrategieën door de Fondsen worden ondersteund (hier: gebruikers van een voorziening). 

Regel 1: Geen dubbeltelling op het niveau van specifieke doelstellingen  

Dubbele telling van de populatie die door verschillende projecten voor dezelfde strategie in dezelfde specifieke 

doelstelling wordt bestreken, moet worden uitgesloten (indien twee voorzieningen in een DQA op hetzelfde publiek 

zijn gericht, wordt het publiek slechts eenmaal geteld). 

RCO1

12 

Belanghebbenden die betrokken zijn bij de 

voorbereiding en uitvoering van strategieën 

voor geïntegreerde territoriale ontwikkeling 

deelnames van 

institutionele 

belanghebbenden 

en burgers 

(stakeholders) 

25,00 45,00 

Aantal burgers en institutionele actoren die betrokken zijn bij de voorbereiding en uitvoering van geïntegreerde 

territoriale ontwikkelingsstrategieën.  Belanghebbenden die aan verschillende vergaderingen/evenementen 

deelnemen, moeten meermaals worden geteld. Indien twee of meer vertegenwoordigers van dezelfde organisatie van 

belanghebbenden aan dezelfde vergadering deelnemen, wordt de organisatie eenmaal geteld.  

Activiteiten met betrekking tot de betrokkenheid van belanghebbenden die zich beperken tot het informeren en 

raadplegen van belanghebbenden mogen niet worden meegeteld.   

 

 

 

 



RCOB

06 

Aantal voorzieningen gefinancierd in het kader 

van geïntegreerde ontwikkelingsstrategieën 

Eenheid 0,00 9,00 

Aantal gefinancierde voorzieningen 

 

ID Indicator (resultaat) Meeteenheid  Streefcijfer (2029) 

RCRB

04 

Aantal operationele voorzieningen 

gefinancierd in het kader van geïntegreerde 

territoriale ontwikkelingsstrategieën 

Eenheid  9 

 

 
 

1.4. Financiering  
 

1.4.1. Type Voorzieningen 

 

Voor de oproep komen in aanmerking: collectieve voorzieningen  die zijn opgenomen in de lijst van 

prioritaire operaties van duurzaam wijkcontract1 van reeks 10, 11 of 12, en voorzieningen die zouden 

worden opgenomen na een aanpassing van het programma (de goedkeuring van de  voorziening is dan 

afhankelijk van de daadwerkelijke integratie van de voorziening in het programma van het betrokken 

wijkcontract). 

 

1.4.2. Subsidiabele uitgaven 

 

Alleen de investeringskosten voor de voorziening komen in aanmerking voor deze oproep.  Dit omvat, 

onder meer de kosten voor de aankoop van gebouwen en grond, de uitvoering van bouw- en 

renovatiewerkzaamheden aan gebouwen en de kosten voor het ontwerp, de inrichting en de uitrusting 

van deze gebouwen. 

Op basis van de totale kosten van de ingediende investering wordt een forfaitair bedrag van 7% 

berekend om de indirecte kosten te dekken.   

 

1.4.3. Projectfinanciering 

 

De minimale financiering (exclusief andere cofinancieringsbijdragen) voor een project is vastgesteld 

op 500.000 euro aan EFRO+RBC-subsidies per uitrusting (inclusief het forfaitaire bedrag van 7%).  

 
1 Artikel 23 van de ordonnantie. 



De maximale financiering voor een project is vastgesteld op 1.500.000 euro aan EFRO+RBC-subsidies 

(inclusief het forfaitaire bedrag van 7%) per uitrusting. 

Een projectdrager mag niet meer dan twee voorzieningen per wijkcontract aanvragen en het totale 

bedrag van de voorziening in één contract is beperkt tot 1.500.000 euro (inclusief het forfaitaire bedrag 

van 7%). 

Het totale beschikbare budget (totaalbedrag aan EFRO+RBC-subsidies) bedraagt 11.023.904 euro (ter 

dekking van 95% van de subsidiabele uitgaven). 580.205 zal in totaal als cofinanciering voor de gehele 

oproep tot het indienen van projecten moeten gelden, hetgeen betekent dat de projecten als geheel 

gezamenlijk minimaal 5% van de subsidiabele uitgaven als cofinanciering moeten bijdragen. 

De selectie van een project dat geen cofinanciering (of een cofinanciering van minder dan 5%) biedt, 

is afhankelijk van de verwezenlijking van deze begrotingsdoelstelling.  

 

2. Selectieprocedure  
 

De aanvraag moet worden ingediend vóór 28/02/2023 in het Salesforce-systeem.   

 

2.1. Selectiecriteria 
 

De projecten worden door de Directie EFRO (de beheersautoriteit) geanalyseerd op basis van de 

selectiecriteria.  

Selectiecriteria : 

1. Het project is opgenomen in het (gewijzigde) programma van een door GRBC goedgekeurde 

duurzame wijkcontractreeks 10, 11, 12 (of integratieprognose) (ja/nee); 

2. De noodzaak van de voorziening wordt in de diagnose van het wijkcontract vastgesteld 

(ja/nee); 

3. Bij de keuze van het project en het gebruik van de voorziening is rekening gehouden met 

gelijkheid, inclusie en non-discriminatie (ja/nee); 

4. Robuustheid van de partnerschappen (doelgroep, tussenpersonen) - uitvoering en keuze van 

de voorziening (ja/nee); 

5. Realisme van de planning - termijn 2029 (ja/nee); 

6. Naleving van het DNSH2-beginsel (ja/nee); 

7. Bijdrage aan de indicatoren van de oproep (ja/nee). 

 

 
2 « Do no significant harm » : het principe dat a priori wordt gegarandeerd dat het fonds niet zal bijdragen tot 
significante schade aan een of meerdere van de zes vastgestelde milieudimensies. 



2.2 Prioritering van de operaties 
 

Op basis van de dossiers die aan elk van de 7 criteria voldoen, zal aan Urban.brussels een advies 

worden gevraagd. Aan de hand van dit advies kan de Directie EFRO, de beheersautoriteit, een rangorde 

van de verschillende projecten worden opgesteld ten aanzien van de volgende drie criteria, 

gerangschikt in volgorde van belangrijkheid: 

1. Zo spoedig mogelijke uitvoering van de projecten ten overstaan van de 

programmeringstermijnen : snelle opstart van het project, realistisch karakter van de planning 

ten overstaan van 2029, reeds voltooide en nog te voltooien fasen; 

2. Zekerheid van de aangebrachte cofinanciering; 

3. Minimumpercentage van de EFRO+ BHG subsidieaanvraag ten opzichte van de totale 

projectbegroting. 

Indien het totale budget van de projectoproep wordt overschreden (op basis van de subsidiebudgetten 

van de projecten die voldoen aan de 7 selectiecriteria), zal de Directie EFRO (beheersautoriteit) aan de 

Regering3 een projectselectie voorstellen (gepaard gaand met projectbudgetten) op basis van de 

hierboven vermelde prioriteringscriteria en erover wakend dat (minimum) één project gegarandeerd 

kan worden voor elk van de contracten van de reeksen in kwestie.  

  

3. Begunstigden  
 

Gemeenten met een duurzaam wijkcontract in reeks 10, 11, 12. 

 

4. Indiening projectvoorstellen  
 
De uiterste datum voor het indienen van projectvoorstellen is 28/02/2023. 

 

 

 
3 Handelend als het selectiecomité, conform de door het Monitoringcomité goedgekeurde selectieprocedure. 


