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Welke informatie bevat deze toelichtingsbijlage?
In deze toelichtingsbijlage vindt u belangrijke informatie over de doelstellingen, de mogelijke subsidieaanvragers en
andere gegevens die u nodig hebt om een subsidie aan te vragen voor een project in het kader van de oproep ‘Slim in de
stad’.

Inleiding
De projectsubsidie ‘Slim in de stad’ is de opvolger van de Slim in de stad-prijs. Omdat zowel het uitdenken
van een slim concept als een slimme uitvoering belangrijk zijn, besliste Vlaams minister Homans om in 2018
de ‘Slim in de stad’-prijs om te vormen tot een ‘Slim in de stad’-subsidie. Nieuw is dat de indienende
concepten binnen de 3 jaar uitgevoerd moeten kunnen worden, de realiseerbaarheid van het ingediende
concept moet dus worden aangetoond.
Hiermee maakt ‘Slim in de Stad’ een koerswijziging van een conceptwedstrijd die prijzengeld uitreikt aan
innovatieve ideeën, naar een projectsubsidie die vernieuwende concepten wil ondersteunen in de realisatie
ervan. Gekoppeld aan deze vernieuwde aanpak werd het beschikbare totaalbudget verhoogd tot 435.000
euro. Er kunnen maximaal 3 subsidies uitgereikt worden, hetgeen een minimumbudget van 145.000 euro
per subsidie impliceert.
Voor vragen kan u contact opnemen met het team Stedenbeleid van het Agentschap Binnenlands Bestuur,
VAC Herman Teirlinck, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel (tel. 02 55 301 78 of mailen naar
stedenbeleid@vlaanderen.be).

Wat is de doelstelling?
Vlaams minister Homans wil een projectsubsidie toekennen aan max. 3 ‘Slim in de Stad’-concepten. Deze
concepten moeten met de subsidie uitgevoerd worden en moeten beantwoorden aan drie voorwaarden:
• Het zijn concepten die inspelen op specifieke stedelijke uitdagingen;
• Het zijn concepten waarin het technologische aspect en/of de rol van open en/of real- time data mee
zijn uitgebouwd in de realisatie ervan;
• Het zijn concepten die uitgebouwd worden in samenwerking met andere steden en gemeenten,
stedelijke diensten, bedrijven en of onderzoeksinstellingen.
Het is de bedoeling te focussen op nieuwe uitdagingen of op uitdagingen waarop tot nog toe geen afdoende
antwoord kon worden geformuleerd. ‘Slim in de Stad’ concepten hebben daarom per definitie een
experimenteel en innovatief karakter.

Voor 2018 is een subsidiebedrag van 435.000 euro beschikbaar. Per project is de subsidie minimum 145.000
euro. Een goedgekeurd project moet binnen de drie jaar worden gerealiseerd.

Wie kan een subsidie aanvragen?
De oproep wordt geïnitieerd vanuit het Vlaamse Stedenbeleid en is derhalve gericht op de 13
centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Elke centrumstad of de VGC kan maximaal 1 concept indienen! Enkel bij samenwerking met andere steden
of gemeenten kan er 1 extra concept ingediend worden (vb. 1 van een stad en 1 van dezelfde stad in een
samenwerkingsverband met andere steden/gemeenten).
Voor een subsidie binnen het kader van de oproep ‘Slim in de stad’ is minimaal 30% cofinanciering
noodzakelijk. Deze cofinanciering kan zowel gaan om investerings-, personeels- en werkingsmiddelen. Er
moet minimaal een publieke bijdrage van de stad als cofinanciering zijn. Deze mag gecombineerd worden
met private cofinanciering om tot de voorwaarde van minimaal 30% cofinanciering te komen. Belangrijk is
dat de regierol bij de stad zit. “Stad” definiëren we hierbij als de groep Stad, met het stadsbestuur, het
OCMW en autonome gemeentebedrijven van de stad.

Hoe worden de subsidieaanvragen beoordeeld?
De ontvankelijkheidsanalyse
Uw subsidieaanvraag wordt ontvankelijk verklaard als u het volledig ingevulde aanvraagformulier digitaal
verstuurt, uiterlijk op maandag 24 september 2018 om 17u naar stedenbeleid@vlaanderen.be. De datum
waarop de mail wordt verstuurd, geldt als bewijs.
Als de subsidieaanvraag na de ontvankelijkheidsanalyse onvolledig blijkt of als de mail verstuurd is na
maandag 24 september 2018, wordt het concept onontvankelijk verklaard en wordt het niet verder
beoordeeld.

De beoordelingsanalyse
Zodra het project ontvankelijk is verklaard, start de beoordelingsanalyse. Bij de projectoproep wordt een
aanvraagformulier gevoegd dat volledig ingevuld moet worden. Er wordt gestreefd naar een minimum aan
planlast.
De ingediende concepten worden gepresenteerd aan en beoordeelt door een jury , die deels bestaat uit
vertegenwoordigers van de steden (en Vlaamse Gemeenschapscommissie) en deels uit deskundigen
beoordeelt alle ingediende projecten. Deze jury verstrekt een advies aan de Minister over de toekenning van
de subsidies. Minimum 1 tot maximum 3 projectsubsidies worden toegekend.
In de beoordelingsfase worden concepten gejureerd op basis van de volgende criteria:
Inhoudelijke criteria ‘Slim in de stad'
• Wijze waarop het ingediende concept de levenskwaliteit in de stad (of steden) of stadsregio(‘s) wil
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•
•
•
•

verbeteren?
De kwaliteit van en de argumentatie voor het technologische aspect en/of de rol van open en/of
realtime data in het uitbouwen van het concept?
De mate waarin het te operationaliseren concept origineel en innovatief is?
De wijze waarop het concept een voorbeeld kan zijn voor andere steden?
De kwaliteit van de samenwerking bij de totstandkoming van het concept en de geplande
samenwerkingsaanpak bij de uitvoering.

Evaluatieve criteria voor de realiseerbaarheid en haalbaarheid ‘Slim in de stad’:
• Projectorganisatie;
• Projectplanning;
• Financiering totale project;
• Besteding subsidie.

Welke kosten komen in aanmerking voor subsidiëring?

Investeringskosten
Voor de projectsubsidie komen enkel investerings- en werkingskosten in aanmerking voor subsidiëring.
Personeelskosten komen niet in aanmerking.

Procedure
De subsidie wordt in 2018 toegekend en is bestemd voor concepten met een haalbare en goede timing.
Minimum 1 tot maximum 3 projectsubsidies worden toegekend.
Het minimaal mogelijke subsidiebedrag is 145.000 euro. U kan het project in maximum drie jaar realiseren.
De subsidie wordt als volgt uitbetaald:
• een eerste schijf van 80% wordt in 2018 uitbetaald als voorschot en kan in betaling worden gesteld binnen
30 dagen na ontvangst door het Agentschap Binnenlands Bestuur van het ondertekende besluit;
• een saldo van 20% na realisatie van het project op basis van een functionele en financiële verantwoording.
De functionele en financiële verantwoording gebeurt via de beleids- en beheerscyclus (BBC). Het ministerieel
besluit kan beschouwd worden als een contract tussen u en de Vlaamse overheid (tot realisatie). Door de
opvolging via de BBC is er oog voor het beperken van de planlast.
U kunt een subsidieaanvraag indienen tot en met maandag 24 september 2018.
Als de einddatum van de oproep is verstreken, worden alle aanvragen onderzocht, gejureerd door de
deskundige en de stedenjury en wordt het budget toegekend. Het resultaat wordt door de Vlaamse minister
van Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid uiterlijk eind 2018 bekendgemaakt.
De geselecteerde projecten moeten bereid zijn info aan te leveren voor kennisdeling en communicatieve
doeleinden.
U vindt het aanvraagformulier op http://www.stedenbeleid.vlaanderen.be/. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Marc Vanderbiesen (02 553 40 25) van de Afdeling Beleid Steden, Brussel en Vlaamse
Rand van het Agentschap Binnenlands Bestuur. U kunt ook mailen naar stedenbeleid@vlaanderen.be.
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