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Klimaat.- Projectoproep 2022.- Reglement.

De Gemeenteraad,

Gezien het algemene beleidsprogramma 2018-2024 waarin de stad Brussel zich heeft verbonden tot :
- nemen haar verantwoordelijkheid en haar rol als drijvende kracht achter de overgang volledig op zich, en daarom worden duurzame
ontwikkeling en de strijd tegen de uitstoot van vervuilende ;
- de participatie en de mobilisatie van de burger ten gunste van een andere levenswijze en ontwikkeling aan te
moedigen;
- de vele burgerprojecten die op zijn grondgebied plaatsvinden aan te moedigen, te ondersteunen en te begeleiden;

Overwegende dat de Stad Brussel werkt momenteel aan een klimaatplan dat haar in staat moet stellen om tegen 2050
koolstofneutraliteit te bereiken ;

Overwegende dat op die manier wil de Stad de opkomst aanmoedigen van projecten worden uitgevoerd en die rechtstreeks of
onrechtstreeks de uitstoot van broeikasgassen zullen verminderen ;

Overwegende dat in het kader van zijn beleid inzake duurzame ontwikkeling het College van Burgemeester en Schepenen een budget
ter beschikking stelt (die op een later tijdstip door de gemeenteraad wordt vastgesteld) voor de uitvoering van initiatieven inzake
duurzame ontwikkeling op het grondgebied van de Stad Brussel ;

Gezien de wens van de Stad om initiatieven voor duurzame ontwikkeling te ondersteunen door een subsidie toe te kennen, zal begin
maart een nieuwe versie van de oproep voor "Klimaat"-projecten (voorheen "Initiatieven voor Duurzaamheid" genoemd) worden
gelanceerd om projecten op het gebied van klimaat te ondersteunen en mede te verwezenlijken;

Volgens het reglement :
De ingediende projecten moeten een antwoord bieden op de klimaatproblematiek en binnen een of meer van de volgende domeinen
vallen:
• Renovatie en energie
• Natuur en biodiversiteit
• Mobiliteit en luchtkwaliteit
• Water
• Afval en grondstoffen
• Duurzame voeding en stadslandbouw
• Economische en solidaire transitie
• Evenementen, cultuur en toerisme
• Kinderen, jongeren en bewustmaking

- het maximumbedrag van de per project toegekende subsidie is 15.000 € voor projecten in categorie A en 50.000 € voor projecten in
categorie B, zoals vermeld in het reglement;
- Er is voorzien in ontvankelijkheids- en selectiecriteria en in de organisatie van een jury die een selectie van winnaars zal
voorstellen.

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

Onderwerp : 
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BESLUIT :
Enig artikel : Het reglement 2022 van de projectoproep "Klimaat" wordt aangenomen.

Bijlagen :
Reglement NL (Raadpleegbaar op het Secretariaat van de Vergaderingen)
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