
PROJECTENOPROEP 2018 ‘Innovatieve dienstverlening in de Westhoek’ 
 
 
 

1. Situering 
 

De projectenoproep kadert binnen het Interreg project Partons 2.0 dat staat voor participatieve 
ontwikkeling van de streek. De provincie West-Vlaanderen is trekker en werkt samen met Noord-
Frankrijk in dit grensoverschrijdende samenwerkingsproject.  
 
Dienstverlening voor de burger in de grensstreek is stilaan aan het verdwijnen. Vooral de landelijke 
gebieden worden getroffen, en ook vaak de minder mobiele inwoners.  
 
Daarom willen we in Partons 2.0 via diverse acties het dienstenaanbod voor de inwoners 
versterken. We definiëren dienstverlening zeer breed; gaande van commerciële dienstverlening, 
publieke dienstverlening, publieke ruimte, open ruimte en landschap. Daaraan gekoppelde doelstelling 
is de bevolking en inwoners actiever betrekken in de ontwikkeling van hun streek.  

 
Via onderstaande projectenoproep willen we het dienstenaanbod voor de inwoners versterken en 
daarom moedigen wij lokale besturen en inwonersverenigingen uit de Westhoek aan om projectideeën 
in te dienen. 
 
 
 

2. Oproep tot projectideeën “innovatieve dienstverlening in het landelijke 
gebied” 

 

2.1. Doelstelling 
Met deze projectenoproep wil Partons 2.0 inwoners of lokale besturen ondersteunen die een 
projectidee hebben voor hun dorp of gemeente. Partons 2.0 richt zich specifiek tot het landelijk gebied 
van de Westhoek. Alle 18 gemeenten en steden van de Westhoek komen in aanmerking voor deze 
oproep. Een gelijkaardige oefening loopt aan de andere kant van de grens in Noord-Frankrijk.  
 
Het gaat om nieuwe projecten over dienstverlening, in het bijzonder over commerciële dienstverlening 
en/of publieke dienstverlening. Bij voorkeur gaat het om een mix van beide. We moedigen 
projectideeën aan die focussen op multifunctionaliteit.  
Deze projecten dragen bij tot het verbeteren van de kwaliteit van de leef- en woonomgeving in een 
dorp of gemeente. Ook onderlinge contacten tussen inwoners en bij uitbreiding sociale cohesie van 
een dorp kunnen hierdoor positieve effecten ondervinden.  
 

2.2. Voor wie?  
Projecten kunnen worden ingediend door: 

- Lokale besturen 
- Inwoners die zich hebben verenigd zoals 

o Bewonersplatforms 
o Dorpsraden 
o Feestcommissies  
o Buurthuizen  
o …  

- Lokale handelaars 
 

Zoals hierboven aangegeven is burgerparticipatie zeer belangrijk in Partons 2.0. Daarom willen we dat 
elk project de actieve betrokkenheid van de inwoners garandeert.   
 

2.3. Procedure 
Het aanvraagdossier bevat: 

- Brief met het projectidee 
- De-minimisverklaring (zie bijlage) 

 



Een projectidee indienen kan elektronisch via www.west-vlaanderen.be/partons-20 of via e-mail naar 
kelly.gheleyns@west-vlaanderen.be  
 
Projectideeën kunnen worden ingediend t.e.m. zondag 17 juni 2018. 
 
Alle aanvragen worden gecontroleerd op ontvankelijkheid aan de hand van de basisvoorwaarden en 
op volledigheid. Nadien wordt een ontvangstmelding verstuurd. 
Ontbrekende en/of bijkomend opgevraagde informatie moet worden ingediend binnen de 10 
werkdagen na het versturen van de ontvangstmelding. 
 

2.4. Basisvoorwaarden 
Om in aanmerking te komen, moet de aanvrager of het projectidee voldoen aan volgende 
basisvoorwaarden: 

1) Het projectidee handelt over commerciële en/of publieke dienstverlening of een mix van beide; 
2) Het projectidee zorgt voor een actieve betrokkenheid van de inwoners; 
3)  De aanvrager heeft zijn zetel/woonplaats in één van de 18 gemeenten van de westhoek; 
4) Het aanvraagdossier wordt tijdig ingediend;  
5) De aanvrager dient maximaal 1 projectidee in per oproep. 

 
2.5.  Beoordelingscriteria 

Het project wordt beoordeeld op basis van volgende criteria: 
1)  Het project beantwoordt aan de doelstelling van deze projectoproep; 
2)  Het project speelt in op de noden van de inwoners van de regio;  
3)  Het project heeft bij voorkeur een grensoverschrijdende meerwaarde; 

De aanvrager maakt in het zijn aanvraag expliciet duidelijk in welke mate het project beantwoordt aan 
deze criteria. 
 

2.6.  Beoordeling 
De beoordeling van het projectidee gebeurt door een grensoverschrijdende jury, bestaande uit 
vertegenwoordigers van de betrokken projectpartners van Partons 2.0. 
 

2.7. Wat bieden wij u?  
Indien het projectidee gunstig is beoordeeld kan u volgende ondersteuning worden toegekend: 
 
Fase 1: 
Begeleiding van een extern expert om samen met u verder het idee te verfijnen en te kijken hoe het 
idee kan worden aangepakt, uitgetest en gerealiseerd.  
 
Fase 2:  
Eens duidelijk wat het projectidee exact is en hoe we het samen zullen aanpakken, kan Partons 2.0 

- extra begeleiding voorzien uit een pool van experten; zoals een landschapsarchitect, een 
socioloog, een urbanist, een participatie-expert, een advocaat, …  

- financiële ondersteuning bieden voor werkingskosten, zoals de aankoop van kleine 
materialen, organisatiekosten, communicatiekosten, studies …  (geen grote uitrusting / 
investeringen) 

 
Deze ondersteuning heeft maximaal een waarde van 10.000 euro.  
Er worden geen financiële middelen uitbetaald aan de aanvrager.  
 
De aanvrager verbindt zich er toe de ondersteuning uitsluitend en integraal aan te wenden waarvoor 
ze bestemd is.  
 

2.8. Provinciale herkenbaarheid 
De aanvrager houdt zich aan het reglement inzake provinciale herkenbaarheid alsook aan 
communicatierichtlijnen van het Interreg V programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen.  
 

2.9. De-minimisverklaring 
De aanvrager dient de de-minimisverklaring in bijlage ingevuld aan het aanvraagdossier toe te 
voegen. 
 

http://www.west-vlaanderen.be/partons-20
mailto:kelly.gheleyns@west-vlaanderen.be


 
2.10. Contact 

Provincie West-Vlaanderen  
Kelly Gheleyns 
Woumenweg 100 
8600 Diksmuide 
051 51 94 34  
kelly.gheleyns@west-vlaanderen.be  
www.partons2-0.eu  
 
 
 

3. Inspiratie mogelijke projectideeën  
 
Begeleide pilootprojecten door Partons 2.0 in 2017 

- Callicanes http://www.partons2-0.eu/fr/portail/108/observatoire/33308/callicanes-fr-be-projet-
pilote-pilootproject-1.html  

- Bainghen http://www.partons2-0.eu/fr/portail/108/observatoire/37286/fete-de-la-citrouille-a-
bainghen-15-10-2017-pompoenfeest-in-bainghen-15-10-2017.html  

- Winnezeele http://www.partons2-0.eu/fr/portail/108/actualite/37012/reunion-participative-a-
winnezeele-participatieve-inwonersvergadering-in-winnezeele-15-12-2017.html  
 

Goede voorbeelden – inspirerende projecten  
- Dorpspunt Beveren-aan-de-Ijzer De Lovie http://www.partons2-

0.eu/fr/portail/108/observatoire/30590/dorpspunt-beveren-aan-de-ijzer.html  
- ’t een en ’t ander Schuiferskapelle http://www.partons2-

0.eu/fr/portail/108/observatoire/36618/t-een-en-t-ander-schuiferskapelle-west-vlaanderen-
be.html  

- Calibou & Co Godewaersvelde http://www.partons2-
0.eu/fr/portail/108/observatoire/36291/calibou-co-commune-de-godewaersvelde-59.html  

- Bibliotheek in Hollebeke http://www.partons2-0.eu/fr/portail/108/observatoire/30591/kracht-
van-de-inwoners-in-hollebeke.html  

- ….  
 
 

4. Extra optie: Voorafgaande begeleiding door Partons 2.0 (april en mei 2018) 
 

Bent u als inwonerscollectief geïnteresseerd? 
Maar jullie hebben nog geen concrete projectideeën?  
 
Wij kunnen u voorafgaande begeleiding aanbieden om onze projectenoproep te helpen vertalen naar 
de lokale problematiek van uw dorp of gemeente om op die manier concrete projectideeën te laten 
rijpen.  
 
Concreet bestaat deze voorafgaande begeleiding uit 1 brainstormsessie van een tweetal uren.  
Deze brainstormsessie wordt bij voorkeur georganiseerd tijdens de maanden april en mei, op een 
avond (bv. 20u-22u) ter plaatse bij u in het dorp.  
 
Deze begeleiding is evenwel geen garantie voor een positieve beoordeling van uw projectidee. 
 
Voor meer info: kelly.gheleyns@west-vlaanderen.be  
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De-minimisverklaring  

 
 

Verklaring 
Hierbij verklaart ondergetekende, dat aan de hierna genoemde onderneming1 
 

 geen de-minimissteun is verleend 

Over de periode van ……………………..(begindatum van het belastingjaar gelegen 3 jaar 
vóór de datum van ondertekening van deze verklaring) tot …………………...... (datum 

van ondertekening van deze verklaring) is niet eerder de-minimissteun verleend. 
 

 
 beperkte de-minimissteun is verleend 

Over de periode van…………………..(begindatum van het belastingjaar gelegen 3 jaar 
vóór de datum van ondertekening van deze verklaring) tot ........................... (datum 

van ondertekening van deze verklaring) is eerder de-minimissteun (in welke vorm of 
voor welk doel dan ook) verleend tot een totaal bedrag van  

€ ................................. 
 

 

 
 

Aldus volledig en naar waarheid ingevuld door: 
 

................................................................................................................................(bedrijfsnaam) 

 
..………………………………………………………………………………………..……………………………(ondernemingsnr) 

 
.........................................................................................................(naam functionaris en functie) 

 
.......................................................................................................................(adres onderneming) 

 

...............................................................................................................(postcode en plaatsnaam) 
 

...............................................(datum)....................................................................(handtekening) 
 

                                            
1 In artikel 2, lid 2 van Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de 
toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-
minimissteun zijn criteria opgenomen aan de hand waarvan kan worden bepaald wanneer twee of meer 
ondernemingen binnen dezelfde lidstaat als één onderneming moeten worden beschouwd. 


