Projectoproep kleinschalige toerismeprojecten
1 Context
In het Toekomstplan Toerisme in het Meetjesland hebben we samen met stakeholders uit Meetjesland
besloten om het Meetjesland te laten floreren. En wij zijn ervan overtuigd dat iedereen daartoe kan
bijdragen. Zelfs kleine ideeën kunnen van betekenis zijn en een grote impact hebben op de onze regio en
alle mensen die er leven, werken, wonen of komen bezoeken.

2 Oproep
Daarom lanceren wij een oproep voor mensen die Meetjesland willen doen floreren. We voorzien een soort
van zaaigeld (subsidie) van max 1.000 euro voor goede ideeën om Meetjesland te doen bloeien, naargelang
de aard van het project. De initiatiefnemers moeten zelf minimaal 35% van het totale project financieren.
In totaal is er 10.000 euro voorzien. De 10 beste ideeën krijgen dus 1.000 euro.

3 Doelstelling
Met bloeien bedoelen wij het ‘simpelweg content’ maken van volgende doelgroepen: bewoners,
bezoekers, bedrijven en het Meetjesland als plek zelf. Het volstaat dus niet om één van deze doelgroepen
beter te maken. Onze doelstelling is om te streven naar een Meetjesland waarop al die verschillende
doelgroepen ‘simpelweg content’ zijn en in balans kunnen samenleven en groeien. Dat laatste noemen wij
‘floreren’ of ‘bloeien’. Zo garanderen we dat toerisme in Meetjesland een positieve bijdrage levert.
Jij moet beschrijven hoe jouw toeristisch-recreatief idee:
1) bijdraagt aan Meetjesland (zie figuur ‘persona’ onderaan)
2) alle doelgroepen ‘simpelweg content’ maakt
3) past in één van de transitiepaden uitgetekend in het Toekomstplan Toerisme in het Meetjesland

4 Indieningsdatum projectaanvraag
Projecten moeten ingediend worden tegen 12 december 2022, 12u. Goedkeuring projecten tegen 20
januari 2023. Uitvoering project binnen het jaar 2023.

5 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 uitgevoerd in het werkingsgebied van Toerisme Meetjesland: Aalter, Assenede,
Eeklo, Evergem, Kaprijke, Lievegem, Maldegem, Sint-Laureins en Zelzate.
Het project wordt in 2023 gerealiseerd en betaald.

•

Volgende projecten komen niet in aanmerking:
o Projecten die zich enkel openstellen voor doelgroepen binnen de reguliere werking en dus niet
opengesteld worden voor een 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.
De mate waarin het project bijdraagt aan het ‘simpelweg content’ maken van de inwoners, de
bezoekers en de ondernemers. En de mate waarin het project zorg draagt voor de plek, de
omgeving.
De mate van betrokkenheid van inwoners (buurt, wijk, …), (toeristische) ondernemers,
zorgdragers voor de plek of omgeving en waar mogelijk ook bezoekers.
Het project heeft een duidelijk plan van aanpak.
Het project streeft blijvende resultaten na.
Het project heeft een correcte kostenraming.
De draagkracht van de projectindiener is voldoende om het project uit te voeren.

Bij de selectie van de projecten zal de jury voorrang geven aan de projecten die het best scoren op
bovenstaande criteria.
Na goedkeuring en uitvoering wordt ook een eenvoudig inhoudelijk en financieel verslag gevraagd met
kopijen van de facturen of onkostennota’s samen met het bewijs van betaling tegen ten laatste 15 maart
2024.

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