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Wat houdt de wedstrijd in?
Verenigingen, lokale besturen of bewonersgroeperingen die in de laatste vijf jaar een succesvol project hebben opgestart
om de leefbaarheid van hun dorp te verbeteren of de duurzame ontwikkeling van hun dorp te stimuleren, kunnen met de
wedstrijd Dorpskracht 2017 budget winnen om een vervolgtraject op te zetten.

Wat zit er in de prijzenpot?
Er worden drie winnaars aangewezen:
- De winnaar ontvangt 10.000 euro om het ingediende vervolgtraject uit te voeren en neemt in 2018 deel aan de Europese
dorpsvernieuwingsprijs van ARGE.
- De tweede laureaat ontvangt 5000 euro voor de uitvoering van het vervolgtraject.
- De derde laureaat ontvangt 2500 euro voor de uitvoering van het vervolgtraject.

Hoe kunt u geldig deelnemen?
Uw deelname is alleen geldig als alle onderstaande voorwaarden vervuld zijn:
- Het dorp waar het project plaatsvindt, telt maximaal 5000 inwoners op 1 januari 2017.
- Het project is maximaal vijf jaar oud: op 1 januari 2012 of later is minstens één (deel)actie van het project uitgevoerd.
- Het project is niet louter een studie, maar bevat concrete realisaties voor de dorpsgemeenschap.
- U mailt het ingescande formulier Inschrijving voor de wedstrijd Dorpskracht 2017 uiterlijk op 30 juni 2017 naar
dorpskracht@vlm.be. Zorg ervoor dat het formulier de gevraagde informatie bevat over het project en het dorp, de
gehanteerde projectmethodiek en het vervolgtraject.

Wedstrijdreglement
Als u deelneemt, verklaart u zich akkoord met het onderstaande wedstrijdreglement:
- In september 2017 houdt een Vlaamse jury een voorselectie per provincie. De vijf genomineerde dorpen
(één per Vlaamse provincie) krijgen in oktober of november 2017 bezoek van de jury. In samenwerking met de Vlaamse
Landmaatschappij stelt de genomineerde alles in het werk om dat bezoek vlot te laten verlopen.
- De deelnemende organisatie verbindt zich ertoe om deel te nemen aan de Europese dorpsvernieuwingsprijs van het
netwerk ARGE in 2018. De Vlaamse Landmaatschappij draagt het winnende project voor en betaalt de inschrijving. Meer
informatie over de werking van ARGE en de Europese dorpsvernieuwingswedstrijd kunt u raadplegen op de website
http://www.landentwicklung.org/home.
- De drie prijswinnaars starten het vervolgtraject uiterlijk op 31 maart 2018. Het vervolgtraject eindigt uiterlijk op 31
december 2019.
- Op het communicatiemateriaal van het vervolgtraject (folders, site, banners …) wordt het logo van de Vlaamse overheid
vermeld. Op alle persmededelingen over het vervolgtraject is opgenomen dat het is gefinancierd door Dorpskracht, en
wordt de Vlaamse overheid vermeld.
- Tegen 31 januari 2019 maken de drie prijswinnaars een tussentijds verslag met foto’s over het vervolgtraject. Uiterlijk op
31 januari 2020 bezorgen ze een eindverslag met foto’s. De Vlaamse overheid mag die informatie gebruiken voor
communicatieve doeleinden.

Hoe worden de projecten beoordeeld?
In september 2017 houdt een Vlaamse jury een voorselectie per provincie. De vijf genomineerde dorpen (één per Vlaamse
provincie) krijgen in oktober of november 2017 bezoek van de vakjury. Die kiest uit die vijf projecten de drie beste projecten.
Zowel het project als het vervolgtraject wordt meegenomen in de beoordeling. In de wedstrijd Dorpskracht ligt de nadruk
op de beoordeling van het project.
Daarbij worden de volgende beoordelingscriteria gehanteerd:
- kwaliteit en meerwaarde
- geïntegreerd karakter
- duurzaamheid (economisch, ecologisch en sociaal)
- mate van participatie en gehanteerde methode(s)
- samenwerking en gedragenheid (publiek/privaat)
- betrokkenheid van kansengroepen
- innovatie
- voorbeeldgehalte en overdraagbaarheid naar andere dorpen
- mate van versterking van dorpsidentiteit en -gevoel
- gevoerde communicatie.

Wanneer vindt de prijsuitreiking plaats?
De prijsuitreiking vindt plaats op 18 december 2017.
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