Projectoproep – Connecting You(th)
REGLEMENT

Artikel 1 – Organisator van de projectoproep
De Stichting P&V (hierna "de Stichting" genoemd), met zetel te 1210 Brussel (België), Koningsstraat 151, en
vertegenwoordigd door mevrouw Saskia De Groof, in haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder,
organiseert een projectoproep "Connecting You(th)" (hierna "de projectoproep" genoemd).
Artikel 2 – Doel van de projectoproep
Met haar meerjarenproject “Connecting Yout(th)” wil de Stichting sociale en onderwijskloven te overbruggen
en jongeren, ondanks verschillen, dichter bij elkaar brengen. Met deze projectoproep wil de Stichting de nood
aan sociale contacten en uitwisseling van jongeren combineren met de maatschappelijke nood aan
gediversifieerde contacten, ontmoetingen en wederzijds begrip. Niet alleen kan zo worden gewerkt aan het
mentale welzijn maar ook aan het maatschappelijke welzijn en de cohesie in de samenleving.
De projectoproep is gericht naar organisaties in de ruime zin (VZWs, scholen, feitelijke verenigingen…) die
werken met en voor jongeren tussen 12 en 25 jaar.
Meer bepaald is de Stichting op zoek naar:
1) Projecten die echte ontmoetingen tussen diverse (groepen) jongeren stimuleren, die echt leren
luisteren naar behoeften van verschillende groepen jongeren vanuit gelijkwaardigheid, die stilstaan bij
aannames en vooroordelen bij verschillende groepen, … Met andere woorden: projecten die werken
aan een beter begrip en aanvaarding van de ‘andere’ via ontmoeting, discussie, sociaal contact. En/of:
2) (Lokale) projecten die zoeken naar en werken aan gemeenschappelijke behoeften, wensen,
problemen … van diverse (groepen) jongeren (i.p.v. te kijken naar wat ons verdeelt, zoeken naar wat
ons verbindt). Met andere woorden: projecten die concreet op zoek gaan naar gemeenschappelijke
doelen en hierrond samen acties ondernemen.
De projecten of initiatieven die wederzijdse ontmoetingen tussen jongeren faciliteren en/of werken aan
gemeenschappelijke doelen, kunnen betrekking hebben op de (a) (binnen- en buiten-)schoolse omgeving, (b)
buurt, of (c) vrijetijd.
De acties op het terrein mogen kaderen binnen een nieuw project of in het verlengde liggen van bestaande en
doeltreffende programma's/projecten.
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Artikel 3 – Wie mag deelnemen?
De projectoproep is alleen bestemd voor projecten:
-

die worden ingediend door een of meer organisaties (Vzw’s, scholen, jeugdverenigingen, feitelijke
organisaties enz.) waarvan de maatschappelijke zetel in België is gevestigd;
die beantwoorden aan minstens 1 van de projectomschrijvingen zoals vermeld in artikel 2 van dit
reglement;
die in 2022-2023 zullen omgezet worden in acties.

Artikel 4 – Verloop van de projectoproep
De Stichting P&V organiseert deze projectoproep in twee fases:
4.1 – Van 23 september 2021 tot 30 november 2021: duur van de projectoproep via het indienen van
kandidaatsdossiers. Deze dossiers worden aan een lezerscomité bestaande uit jongeren en professionals
voorgelegd (1 december 2021- 15 januari 2023) die de max. 40 projecten met het meeste potentieel zullen
selecteren. De vertegenwoordigers (coördinatoren, partners, jongeren …) van deze 40 projecten zullen
worden uitgenodigd op een event in februari 2022 (Expert Day) waar ze hun project en ideeën kunnen
komen toelichten en verdedigen voor het Jongerenforum van de Stichting en advies inwinnen bij aanwezige
experts.
4.2 – Op basis van de dossiers en mondelingen toelichtingen van de 40 projecten kiest het Jongerenforum
van de Stichting de beste projecten die financiële steun zullen ontvangen. We voorzien een termijn van een
jaar om de projecten uit te rollen (tussen maart/april 2022 en maart/april 2023). In die periode voorzien we
minstens één tussentijds overlegmoment waarop de vertegenwoordigers van alle geselecteerde projecten
elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar leren. Een of meerdere jongeren van het Jongerenforum komen de
projecten minsten één keer op het terrein bezoeken, waarbij ze de vorderingen met eigen ogen komen
bekijken en met betrokkenen komen spreken. We sluiten ons meerjarenproject af met een slotevent waarop
de resultaten en de lessons learned zullen worden voorgesteld aan een ruimer publiek.
Artikel 5 – Bepalingen, uiterste deelnamedata, laureaten
5.1 – Deelname
5.1.1 – Om deel te nemen moet de projectvertegenwoordiger een kandidaatsdossier invullen. Het nietinvullen van een van de verplichte velden leidt automatisch tot de uitsluiting van deelname aan de
projectoproep. Elke projectvertegenwoordiger kan slechts één dossier indienen, maar kan wel partner zijn van
andere dossiers. Indien het project geselecteerd wordt bij één van de 40 beste dossiers tijdens de eerste
evaluatiefase, moet de projectvertegenwoordiger het project voorstellen tijdens de Expert Day (februari
2022). Het niet-participeren aan de Expert Day leidt automatisch tot de uitsluiting van deelname aan de
projectoproep.
5.1.2 – De weerhouden projecten verbinden zich ertoe aan alle evenementen van de Stichting P&V deel te
nemen die worden georganiseerd in het kader van deze projectoproep.
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5.1.3 – Officiële talen van de projectoproep
Om deel te nemen moet de projectvertegenwoordiger een kandidaatsdossier indienen in een van de officiële
talen van de projectoproep, namelijk: het Nederlands of het Frans.
5.1.4 – Ontvankelijkheidsvoorwaarden
Worden rechtstreeks geweigerd:
-

Elk project dat werd ingediend door een organisatie waarvan de maatschappelijke zetel niet in
België is gevestigd.
Elk project dat niet specifiek bedoeld is voor jongeren tussen 12 en 25 jaar.
Elk project dat niet voldoet aan één van de twee projectomschrijvingen uit artikel 2 van dit
reglement.
Elk project dat wordt omgezet in acties op het terrein die niet tussen maart/april 2022 en
maart/april 2023 worden verwezenlijkt.
Elk project met een commercieel oogmerk.
Elk kandidaatsdossier opgesteld in een taal die geen deel uitmaakt van de officiële talen van de
projectoproep.
Elk onvolledig en/of onsamenhangend kandidaatsdossier.

De geweigerde kandidaten zullen per mail worden ingelicht.
5.2 – Openings- en sluitingsdatum
Opening van de projectoproep: 23 september 2021
De kandidaatsdossiers kunnen worden gedownload op de site www.stichtingpv.be vanaf 23 september 2021.
Sluiting van de projectoproep: 30 november 2021.
De kandidaatsdossiers moeten vóór 30 november 2021 middernacht naar de volgende e-mailadressen worden
verzonden: saskia.de.groof@pv.be en dunia.oumazza@pv.be
De kandidaten ontvangen via mail een ontvangstbewijs voor de indiening van hun kandidaatsdossier.
De vertegenwoordigers van de in de eerste selectiefase door de Stichting P&V weerhouden projecten zullen
worden uitgenodigd op ons tussentijds evenement (Expert Day) op een zaterdag in de loop van februari
2022. De vertegenwoordigers van deze projecten verbinden zich ertoe aan voormeld evenement deel te
nemen. De plaats en datum worden per e-mail aan de vertegenwoordigers van de weerhouden projecten
meegedeeld. De Stichting betaalt de verplaatsingskosten van de vertegenwoordigers van de weerhouden
projecten.
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5.3 – Selectie van de winnende kandidaturen
5.3.1 – Bij de selectie van de beste dossiers worden volgende beoordelingscriteria in acht genomen:
-

De mate waarin het project aan een sociale kloof werkt. Speciale aandacht wordt verleend aan de
kloof volgens opleiding(sniveau/vorm), maar ook andere sociale kloven komen in aanmerking.
De mate waarin het project inclusiviteit bevordert, drempels wegwerkt, kloven overbrugt en/of
sensibiliseert rond samenleven.
De mate waarin het project vanuit gelijkwaardigheid vertrekt en rekening houdt met de noden en
visies van de verschillende betrokken partijen.
De mate waarin jongeren tussen 12 en 25 jaar actief betrokken worden.
De mate waarin het project uitvoerbaar is (bv. geschikte partners hebben, beschikken over de nodige
vergunningen en het juiste materiaal, realistisch van aanpak).
De mate waarin het gevraagde budget aangepast is aan de ambitie van het project en duidelijk
verantwoord en onderbouwd is.
Het vermogen van de projectdragers om de efficiëntie en de impact van het project te evalueren.
De mogelijke overdraagbaarheid van het project naar andere Belgische steden/regio's en naar andere
landen van de Europese Unie.

5.3.2 – De winnende kandidaten worden door een jury aangewezen.
De jury bestaat uit de jongeren van ons Jongerenforum, bijgestaan door de Stichting en experts.
De beslissingen van de jury zijn soeverein en niet vatbaar voor beroep.
5.4 – Financiële steun (beurs)
De jury zal de winnaars aanwijzen die elk een beurs krijgen toegekend voor een bedrag tussen 5.000 en 25.000
euro. De jury zal over het bedrag van de beurs beslissen op grond van de beoordeling van het
kandidaatsdossier en de presentatie ervan tijdens de Expert Day (zie artikel 4.1 van dit reglement) en het
geraamde budget dat de kandidaat in zijn kandidaatsdossier heeft voorgesteld.
Tijdens de vierentwintig (24) maanden na de toekenning van de beurzen moeten de wettelijke
vertegenwoordigers van de winnende kandidaturen met de Stichting P&V samenwerken in functie van een
mogelijke evaluatie van hun project (door de Stichting en/of een externe organisatie).
Tijdens de vierentwintig (24) maanden na de toekenning van de beurzen moeten de wettelijke
vertegenwoordigers van de winnende kandidaturen, op aanvraag, met bewijsstukkenkunnen aantonen dat de
som die zij uitgekeerd kregen, in het voorgestelde project werd geïnvesteerd. De bewijsstukken worden bij de
wettelijke vertegenwoordigers van de winnende kandidaturen bewaard.
Als zij dat bewijs niet kunnen leveren en zij niet reageren op de aangetekende herinneringsbrief van de
Stichting of geen voldoende bewijs aanbrengen binnen een termijn van vijftien dagen, moet de som binnen
acht dagen volledig aan de Stichting worden teruggegeven, tenzij de Stichting de kandidaat een nieuwe termijn
toestaat om zijn verplichting na te komen.
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5.5 – Controle van de deelnamevoorwaarden
Ingeval na controle blijkt dat het project niet geschikt is om deel te nemen of dat de
projectvertegenwoordigers een valse verklaring hebben afgelegd of gerechtelijk worden vervolgd, dan zal de
Stichting de beurs toekennen aan de volgende kandidaat in de door de jury bepaalde rangschikking. Het
project dat de beurs onterecht heeft ontvangen, moet ze terugstorten binnen zeven dagen vanaf het
aangetekende verzoek tot teruggave van de Stichting.
Artikel 6 – Uitreiking van de beurzen
In de loop van maart of april 2022 zal de Stichting 80% van het bedrag van de beurs overschrijven aan de
laureaten. De resterende 20% wordt pas aan de laureaten gestort aan het einde van de uitvoering van hun
project.
De vertegenwoordigers van de winnende projecten kunnen worden uitgenodigd op een persconferentie in de
loop van maart/april 2022 en/of een publiek evenement in mei 2023. De laureaten verbinden zich ertoe aan
voormelde persconferentie en het publieke evenement deel te nemen.
De plaatsen en data worden per e-mail aan de vertegenwoordigers van de winnende projecten meegedeeld.
De Stichting betaalt de verplaatsingskosten van de vertegenwoordigers van de winnende projecten.
Artikel 7 – Communicatie
De vertegenwoordigers van de winnende projecten geven de Stichting toestemming om de financiële steun en
de ondersteunde acties in de media te brengen en in haar communicatie te gebruiken, zonder enige
tegenprestatie. De winnende projecten mogen uiteraard vrij communiceren over de beurs die hen werd
toegekend.
De vertegenwoordigers van de winnende projecten geven de Stichting toestemming om hun naam en die van
hun project te citeren en/of hun foto of die van hun project weer te geven op om het even welke drager
(onder andere op de site www.stichtingpv.be), zonder beperking noch voorbehoud – voor promo-, reclameof PR-doeleinden in het kader van de organisatie van de projectoproep – en zonder dat dit hen enig recht op
vergoeding of voordeel verleent, tenzij dan de toewijzing van de gewonnen beurs. Bovendien maken deze
vertegenwoordigers zich sterk voor de toestemming van het bij het project betrokken personeel van wie de
naam en de foto binnen dezelfde perken worden weergegeven.
Artikel 8 – Beperking van de aansprakelijkheid
De Stichting kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer zij door overmacht of gebeurtenissen buiten haar
wil, zoals onder meer – maar niet beperkend – een externe oorzaak of onvoorziene omstandigheden in de zin
van het Belgische burgerlijk recht, de projectoproep dient te annuleren, te verkorten, te verlengen of uit te
stellen of de deelnamevoorwaarden en werkingsbepalingen van de projectoproep moet wijzigen.
De jury behoudt zich het recht voor de financiële steun stop te zetten als geen van de kandidaatsdossiers
voldoet aan de vereiste criteria voor de aanwijzing van het winnende project, en dat zonder dat de Stichting
daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld.
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De Stichting behoudt zich ook het recht voor om de duur van de projectoproep te verlengen en dus de
sluitingsdatum ervan uit te stellen, enkel en alleen omdat de projectvoorstellen qua hoeveelheid en kwaliteit
ontoereikend zijn, en dat zonder dat ze daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld.
De Stichting kan niet aansprakelijk worden gesteld tegenover derden of deelnemers aan de projectoproep op
grond van de activiteiten van het te ontwikkelen winnende project.
Artikel 9 – Raadpleging van het reglement van de projectoproep
Dit reglement kan worden geraadpleegd en gedownload op de website van de Stichting: www.stichtingpv.be.
Artikel 10 – Aanvaarding van het reglement
10.1 – De deelname aan de projectoproep impliceert de zuivere aanvaarding van het volledige reglement, dat
de waarde heeft van een contract tussen de organisator van de projectoproep en de kandidaatprojecten, en de
vertegenwoordigers van de kandidaatprojecten.
10.2 – De vertegenwoordigers van de kandidaatprojecten bevestigen te voldoen aan alle vereiste voorwaarden
om aan de projectoproep deel te nemen, in naleving van de voorwaarden van dit reglement en de geldende
Belgische wetgeving en reglementering.
10.3 Elke fraude of poging tot fraude (onder andere elke tekortkoming in de mededeling van de identiteit of
het adres of een valse verklaring daarover), de niet-naleving van dit reglement of elk kwaad opzet om het
verloop van de projectoproep te verstoren, leidt automatisch tot de uitsluiting van het kandidaatproject,
waarbij de Stichting zich het recht voorbehoudt om de projectvertegenwoordigers gerechtelijk te vervolgen.
10.4 – Een winnend project dat het goede verloop van de projectoproep op de een of andere manier heeft
verstoord, wordt het recht ontzegd om een beurs te verkrijgen, onverminderd alle gerechtelijke vervolgingen
die de Stichting met bekwame spoed kan instellen.
10.5 – De vertegenwoordigers van het kandidaatproject aanvaarden uitdrukkelijk alle controles van hun
identiteit (elke aanwijzing dat de identiteit of het adres vals, onleesbaar of onsamenhangend is, leidt
ambtshalve tot de uitsluiting van deelname en toekenning van de beurs).
Artikel 11 – Verwerking en bescherming van persoonsgegevens
De Stichting P&V handelt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking en
bescherming van persoonsgegevens. Meer informatie over dit onderwerp, met inbegrip van uw rechten als
gebruiker, vindt u in onze verklaring over de bescherming van persoonsgegevens op onze
www.foundationpv.be/nl/privacy .
Artikel 12 – Toepasselijke reglementering
Op dit reglement is het Belgische recht van toepassing. Bij geschillen over de uitvoering of interpretatie van
dit reglement zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.
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