
 

BURGERBUDGET KLIMAAT 
 

Projectformulier 

 

 
1. Naam van het project 

 
… 
 

2. Beschrijf het project op 1 regel 
 
… 
 

3. Het project wordt ingediend door natuurlijk persoon, (feitelijke) 
vereniging of rechtspersoon 

 
Gegevens van de projectindiener (cf. Reglement Art. 2 - Definities): 

• Naam van de vereniging/onderneming: … 
• Ondernemingsnummer: … 
• Straat en huisnummer: … 
• Gemeente: … 
• Telefoonnummer: … 
• Website: … 
• E-mailadres: … 
• Rekeningnummer: … 

 
Gegevens van de projectverantwoordelijke (cf. Reglement Art. 2 - Definities): 

• Naam en voornaam: … 
• Straat en huisnummer: … 
• Gemeente: … 
• Telefoonnummer: … 
• E-mailadres: … 

 
 

4. Beschrijving van het project (cf. Reglement Art. 4 – Beoordelingscriteria) 
 
1) Beschrijf het project. 

 
… 
 

2) Hoe draagt het project bij aan (één van) de werven van het klimaatpact, aan 
de circulaire economie en/of aan duurzame voeding? De thema’s zijn: 

 
i. Natuur (groen/biodiversiteit): … 
ii. Energie, bouwen & wonen: …  
iii. Duurzame mobiliteit: … 
iv. Water: … 
v. Circulaire economie: … 
vi. Duurzame voeding: … 



 
Beschrijf de schaalgrootte, effect op termijn, voorbeeldfunctie, 
gedragsverandering en multiplicatoreffect van het project. 
 

3) Plan van aanpak: beschrijf in chronologische volgorde de uitvoeringsfasen van 
het project. Vermeld doelstellingen, middelen, haalbaarheid, timing en locatie 
van het project. Projecten moeten gerealiseerd worden in een periode van 18 
maanden. 
 
… 
 

4) Op welke manier heeft het project andere maatschappelijke effecten zoals 
gezondheid, leefbaarheid, sociale aspecten, ruimte voor iedereen, 
geldbesparing en veiligheid? 
 
… 

 
5) Wie zijn de eventuele partners/doelgroepen waar voor het project mee wordt 

samengewerkt (vereniging, middenveldorganisatie, bedrijf, kennisinstelling…)? 
Wat zullen zij concreet doen? 
 
… 
 

6) Op welk vlak is het project vernieuwend? Dit kan zijn op gebied van een 
product, dienst, partnerschap, bereikte doelgroep … 
 
… 

 
7) Op welke manier heeft het project bijzondere aandacht voor kinderen, 

jongeren en/of kansengroepen? 
 
… 

 
 

5. Budget van het project 
 
Geef een gedetailleerde opgave van de inkomsten en uitgaven voorzien voor de 
uitvoering van het project. 

 
Post Nodige 

budget (A) 
Budget ter beschikking 
incl. cofinanciering (B) 

Gevraagd budget  
(A-B) 

Materiaal    
…    
    
    
    

 
Opgelet:  
Het bedrag van de subsidie is minimum 500 euro (incl. BTW) en maximum 2.500 
euro (incl. BTW). 
De subsidie is bestemd voor investerings- en werkingskosten van het project, met 
uitsluiting van personeelskosten (i.e. de projectindieners mogen zichzelf geen 
vergoeding toekennen). 



 
Financiële gegevens van de projectindiener: … 
Rekeningnummer (IBAN): … 
Rekeninghouder: … 
Adres rekeninghouder: … 
Type rekeninghouder: particulier, … 
 
 

6. Verbintenis 
 De projectindiener heeft kennis genomen van het reglement Burgerbudget 

Klimaat en verbindt zich ertoe het in acht te nemen. 
 Is de projectverantwoordelijke een minderjarige? Voeg een ondertekende 

verklaring van de wettelijke vertegenwoordiger voor begeleiding in de loop 
van de volledige procedure toe.  

 
 
Handtekening 
 
 
 
 
……………………………………… 
 
 
 
Vragen of hulp nodig bij het invullen? Neem contact op met de dienst Leefmilieu van de 
gemeente via leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be of 02/371 63 53. 
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