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Unieke samenwerking 

§ Opgezet in 2005 

§ Door Indaver, BBL en ABLLO vzw 

§ Jaarlijkse financiering door Indaver en Sleco 

§ Dit jaar cofinanciering BBL voor lokale oproep 

§ Fonds beheerd door Koning Boudewijnstichting 

 



Jaarlijks 2 projectoproepen rond  materialen en energie 

§ Oproep regionale projecten: loopt jaarlijks van oktober tot 
februari met bekendmaking in mei 

§ Oproep lokale projecten: loopt jaarlijks van mei tot oktober 
met bekendmaking in december 



Middelen 

§ 125 000 euro per jaar voor regionale oproep 

§ 2017: 62 500 euro voor lokale oproep (BBL en Fonds) 

§ Max 25 000 euro per regionaal project 

§ Max 2 500 euro per lokaal project 

  

 



Criteria bovenlokale oproep 

§ Voor transitieprojecten rond energie en materialen met een 
(potentieel) aantoonbaar en blijvend milieurendement  

 
§ Deze projecten zijn bij voorkeur vernieuwend of visionair, 

het resultaat van een vernieuwend partnerschap en brengen 
een sneeuwbaleffect teweeg 

§ Maximaal 25.000 euro per project 

§ In Vlaams Gewest 



Criteria lokale oproep ‘Gemeente voor de Toekomst’ 

§ Lokale projecten met een aantoonbaar milieueffect rond één 
of meerdere van volgende thema’s: energie, 
materialenbeheer, mobiliteit, voeding of landbouw, 
duurzaam ruimtegebruik 

§ Deze projecten stimuleren gedragsverandering in de lokale 
gemeenschap, brengen oplossingen aan voor 
maatschappelijke uitdagingen en/of zetten mensen aan om 
samen de transitie naar een koolstofarme en circulaire 
samenleving mee te versnellen 

§ Maximaal 2.500 euro per project 

§ In Vlaams Gewest 



Procedure 

§ Beoordeling door onafhankelijke jury van tiental experten 
uit verschillende domeinen (energie en materialen), o.l.v. 
voorzitter Kris Bachus (HIVA) 

§ Beslissing door bestuurscomité o.l.v. Helga Van der Veken 
met juryvoorzitter, Indaver, BBL en ABLLO vzw 

§ Opvolging door KBS 



Sectoren en thema’s 

§ Thema’s: energiebesparing, hernieuwbare-
energieproductie, duurzaam (lokaal) energiebeheer, 
hergebruik, gesloten kringlopen, 
levensduurverlenging, resource efficiency, 
deeleconomie, ecodesign of anders ontwerpen, 
mobiliteit, duurzaam ruimtegebruik…. 

§ Doelgroepen: burgers (breed), scholen, KMO’s, 
jeugdverenigingen,… (lokale autoriteiten kunnen 
optreden als partner is een project) 

§ Sectoren: energie, onderwijs, voeding en landbouw, 
consumptie, cultuur, bouwen, milieu-educatie… 



Wie kan indienen? 

Lokale oproep  
Mogelijke indieners zijn lokale verenigingen (milieu, sport, 
cultuur…), jeugdbewegingen, lokale milieuraden, scholen, 
instellingen, maar ook buurtcomités of andere informele groepen…. 
 
Bovenlokale oproep 
Verenigingen met rechtspersoonlijkheid 
Initiatieven en organisaties met winstoogmerk worden uitgesloten. 
Beroeps- en sectorfederaties behoren expliciet wel tot de 
doelgroep, net als bedrijven met sociaal oogmerk. 
 

Gemeenten/ overheden kunnen zelf geen dossier indienen maar 
wel partner zijn. 

 



Reden genoeg om fier te zijn 

§ Unieke samenwerking bedrijf/ milieubeweging 
 
§ Expertise van KBS, gemotiveerde en deskundige jury, 

enthousiast bestuurscomité 

§ Telkens veel indieners en brede waaier van projecten 

§ Steentje bijgedragen tot verduurzaming van Vlaanderen 

§ Sinds 2006 al bijna 2 miljoen € aan steun 



Website  

§ http://www.fdme.be 



Online een aanvraag indienen 



Online indienen 



Online indienen 



Website en social media 

§ http://www.fdme.be 

§ Bezoek en like het Fonds op Facebook!  




