Projectoproep toerismeprojecten
Ambassadeurs Landschapspark Drongengoed
1 Context
Binnen het Strategisch project Landschapspark Drongengoed heeft Toerisme Oost-Vlaanderen via
Regionaal Landschap Meetjesland een budget ter beschikking om kleine initiatieven te ondersteunen die
bijdragen aan een florerende bestemming. Dit concept is tot stand gekomen binnen het project zelf en in
wisselwerking met de visie Reizen naar Morgen van Toerisme Vlaanderen. Toerisme Oost-Vlaanderen en
Toerisme Meetjesland bouwden in datzelfde kader ook het Toekomstplan Toerisme in het Meetjesland uit.
Dit Toekomstplan is ook richtinggevend voor deze projecten. Om een kader te geven bij het opzetten van
projecten werd er een denkkader ontwikkeld dat de indieners kan helpen bij de opzet van een project.

2 Beschikbaar budget
Binnen het project werd er 5.000 euro ter beschikking gesteld van dergelijke mini-projecten. Het idee is om
minimaal 5 projecten te ondersteunen met een maximum van 1.000 euro ondersteuning, naargelang de
aard van het project.
De initiatiefnemers moeten zelf minimaal 35% van het totale project financieren.

3 Indieningsdatum projectaanvraag
Projecten moeten ingediend worden tegen 16 augustus 2021. Goedkeuring projecten tegen 30 augustus.
Indiening bij regiocoordinatie@toerismemeetjesland.be of bij de regiocoördinatie Meetjesland van
Toerisme Oost-Vlaanderen in de Huysmanhoeve.

4 Ontvankelijkheids- en selectiecriteria
Voor deze projectoproep oordeelt een jury over de ingediende projecten.
De ingediende dossiers moeten aan de volgende ontvankelijkheidscriteria beantwoorden om in aanmerking
te komen:
•

Het project voldoet aan volgende projectdoelstellingen:
Het project heeft een toeristisch-recreatieve insteek (en is dus ook gericht op bezoekers aan de regio)
en draagt bij aan een florerende bestemming of gemeenschap. Dat betekent dat het project een
meerwaarde betekent voor zowel de bezoekers, de ondernemers als de inwoners en de plek zelf (de
omgeving, het landschap) en het streeft naar een evenwicht hierin.
Het project wordt ingediend door een gastheer of ambassadeur van het Meetjesland of minimaal één
gastheer/ambassadeur is erbij betrokken en ondersteunt de naambekendheid van het landschapspark.
Samenwerkingen genieten de voorkeur.

•
•
•

Het project wordt uitgevoerd in het werkingsgebied: Maldegem, Eeklo, Aalter en Lievegem
Het project wordt vóór 31 december 2021 gerealiseerd
Volgende projecten komen niet in aanmerking:
o Projecten die zich enkel openstellen voor doelgroepen binnen de reguliere werking en dus niet
opengesteld worden voor en breed publiek.
o Projecten die commercieel van aard zijn en het algemeen belang niet dienen

De jury zal bij haar selectie op de volgende criteria letten:
•
•
•
•
•
•
•

Het project komt tegemoet aan bovenstaande projectdoelstellingen.
Het project heeft een duidelijk plan van aanpak.
Het project streeft blijvende resultaten na.
Het project heeft een correcte kostenraming.
De projectsteun van Ambassadeurs Landschapspark Drongengoed is cruciaal om het project te
kunnen realiseren.
De projectsteun van Ambassadeurs Landschapspark Drongengoed maakt een verschil binnen
de activiteiten van de projectindiener.
De draagkracht van de projectindiener is voldoende om het project uit te voeren.

5 Info
Toerisme Oost-Vlaanderen,
regiocoördinatie Meetjesland,
p/a provinciaal streekcentrum Huysmanhoeve,
Bus 1 (zijstraat Peperstraat),
9900 Eeklo
T: 09-378 67 01
regiocoordinatie@toerismemeetjesland.be

