BIJLAGE 1: AANVRAAGFORMULIER VOOR HET INDIENEN VAN
VOORSTEL TOT INITIATIEF IN UITVOERING VAN HET
PROGRAMMA WATER-LAND-SCHAP 2.0
PAD 1: INNOVATIES OP BEPERKTE SCHAAL

oproep 2021
TEN LAATSTE OP 31/07/2021 OM 12 UUR DIGITAAL INDIENEN BIJ:
waterlandschap@vlm.be
Vermeld in het onderwerp van de mail ‘aanvraag pad 1’

Ontvangstdatum*:

Dossiernummer*:

*in te vullen door de Vlaamse Landmaatschappij
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Aanvraagformulier pad 1
Een correct ingevuld en volledig opgesteld formulier bespoedigt de selectie. Alle vermelde elementen
dienen naar behoren verklaard en gestaafd te worden. Achtergrondinformatie kan als bijlage worden
toegevoegd. De Vlaamse Landmaatschappij kan bijkomende informatie vragen om de jury beter in
staat te stellen het project te beoordelen. Per initiatief moet een apart formulier worden ingevuld.
Lees eerst het projectreglement alvorens het formulier in te vullen. U kan steeds extra uitleg vragen
via waterlandschap@vlm.be of telefonisch bij projectleider Liesbeth Gellinck (0493 09 87 47).

A. Identificatie van de initiatiefnemer

Statuut *: provincie - gemeente - bestuur - vereniging - bedrijf – burger - student (*doorstrepen wat
niet past)
Naam organisatie: .....................................................................................................................................
Naam contactpersoon: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Straat en nummer: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode en gemeente: .............................................................................................................................
Telefoonnummer of GSM-nummer: ……….………………………………………
E-mail: ……………..……………………………………………………………………………..
Website (indien van toepassing) :…………………………………………………………………………………………………………
KBO- of rijksregisternummer:……………………………………………………………………………………………………………….
IBAN nummer:………………………………………………………………………………………………………………………………………
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B. Beschrijving van het initiatief

1. Naam van het initiatief
Gebruik een korte en bondige beschrijving voor de naamgeving van uw initiatief.

2. Locatie van het initiatief
Beschrijf waar het initiatief zich situeert (provincie, gemeente, naam waterloop). Voeg indien relevant
een kaart toe als bijlage in deel C hieronder.

3. Inhoudelijke omschrijving van het initiatief
Geef een beknopte omschrijving van het initiatief en motiveer de relevantie ervan in het kader van het
programma Water-Land-Schap 2.0 – pad 1 (nieuwe technieken, methodes, samenwerkingsvormen of
een nieuwe combinatie van bestaande technieken die op beperkte schaal worden uitgetest, opschalen
van een bestaande maatregel). Neem ook het luik samenwerking (de partners), de eventueel beoogde
studies of experimenten op die nodig zijn voor het initiatief.

4. Beoogde partners
Partner 1
Statuut (bestuur – vereniging en aard van de vereniging, bv. VZW - bedrijf – burger - student):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Naam organisatie: ......................................................................................................................................
Naam verantwoordelijke: ...........................................................................................................................
Straat en nummer: .....................................................................................................................................
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Postcode en gemeente:..............................................................................................................................
Telefoonnummer of GSM-nummer:........................
E-mail: .........................................................................................................................................................
Rol van deze partner in het project: …………………………………………………………………………………………………….
Toezegging van deze partner om deel te nemen via*: steunbrief - besluit gemeente - ………………..……..
(*duid aan of vul aan). Voeg dit document toe als bijlage in deel C.

Partner 2
Statuut (bestuur – vereniging en aard van de vereniging, bv. VZW - bedrijf – burger - student):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Naam organisatie: ......................................................................................................................................
Naam verantwoordelijke: ...........................................................................................................................
Straat en nummer: .....................................................................................................................................
Postcode en gemeente:..............................................................................................................................
Telefoonnummer of GSM-nummer:........................
E-mail: .........................................................................................................................................................
Rol van deze partner in het project: …………………………………………………………………………………………………….
Toezegging van deze partner om deel te nemen via*: steunbrief - besluit gemeente - ………………..……..
(*duid aan of vul aan). Voeg dit document toe als bijlage in deel C.

Voeg indien nodig partners toe.
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5. Motivering
Gelieve bondig weer te geven hoe het initiatief bijdraagt aan de doelstellingen van het programma
Water-Land-Schap 2.0, zoals weergegeven in artikel 3. Maak hiervoor gebruik van de toetsing aan de
beoordelingscriteria die zijn weergegeven in artikel 5.

6. Stappenplan, raming en financiering
Geef een summier stappenplan, een raming en mogelijke financiering van uw initiatief (welke
middelen zijn nodig voor welke actie in jaar 1 en in jaar 2?). Geef bij bestaande initiatieven aan welke
subsidiemogelijkheden reeds zijn bekomen en welke nieuwe gewenst zijn in het kader van dit project.
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C. Bijlagen

Als u uw initiatief wil omkaderen met bijlagen (toezeggingen van partners, (digitaal)
illustratiemateriaal, desgevallend visienota's, conceptplannen, publicaties, offertes…) is hier de
mogelijkheid deze toe te voegen. Omwille van de verwerking van deze gegevens vragen we u deze
beknopt te houden.
Geef hieronder een overzicht van de bijlagen en duid aan wat elke bijlage omvat.

Bijlage 1 ....................................................................................................................................................

Bijlage 2 ......................................................................................................................................................

Bijlage 3 ......................................................................................................................................................

Bijlage 4 ......................................................................................................................................................

Bijlage 5 ......................................................................................................................................................

Bijlage 6 ......................................................................................................................................................
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Hierbij bevestig ik (naam van de initiatiefnemer)
....................................................................................................................................................................
dit aanvraagformulier voor het voorstel van initiatief volledig en ter goeder trouw te hebben
ingevuld.
Datum: .................................................
Functie: ...............................................
Handtekening:

…………………………………………………………..

Gelieve bij uw aanvraag ook 1 of meerdere (digitale) foto’s van uw project te voegen ter illustratie
die vrij van rechten zijn en gebruikt mogen worden voor de publicatie van uw initiatief op de
webpagina van het programma Water-Land-Schap 2.0. Indien u dat wenst kan u hierbij reeds de
presentatie van uw initiatief toevoegen. In september 2021 zullen de initiatieven die in
aanmerking komen en ontvankelijk zijn gevraagd worden zich voor te stellen tijdens een pitch of
voorstellingsronde aan een jury.

7

