Selectiecriteria
Uw aanvraag is ontvankelijk als:
• het aanvraagformulier
o opgesteld is in de taal van het formulier
o volledig ingevuld is
o tijdig ingediend is
• de indiener/verantwoordelijke van het project
o ouder is dan 18 jaar
o het project in België ontwikkelt; en er ook gevestigd is
• het project
o een niet-commercieel project van algemeen belang is
Uit de ontvankelijke dossiers zal de jury dossiers een selectie maken op basis van de volgende
criteria:
• De organisatie ondersteunt in België kwetsbare jongeren tussen 6 en 25 jaar om hun digitale
vaardigheden te vergroten. De ondersteuning mag betrekking hebben op digitale
basisvaardigheden, op meer geavanceerde digitale vaardigheden (coderen, programmeren) of
op mediageletterdheid.
• Met dit project ontwikkelt de organisatie een bredere visie op de digitale ondersteuning van
jongeren, door sterker in te zetten op educatieve activiteiten om hun participatie aan de
samenleving te verhogen.
• Het project is haalbaar; het is dus voldoende voorbereid en uitgewerkt: de doelstellingen,
doelgroep(en), middelen en planning zijn nauwkeurig bepaald. Partnerschappen tussen
organisaties worden sterk aangemoedigd, evenals netwerking met lokale sociale actoren en
actoren van digitale inclusie in brede zin. De projecten voorzien in een duurzaam onderhoud
van het materiaal.
• Er wordt voorrang gegeven aan innovatieve benaderingen, die andere projecten kunnen
inspireren. De jury houdt rekening met de potentiële impact en de kwaliteit van de
ondersteuning om de situatie van mensen die kampen met digitale ongelijkheid te verbeteren.
• Als een financiële steun wordt gevraagd voor opstartkosten, dan wordt een goed
onderbouwde, realistisch ingeschatte aanvraag verwacht, die in verhouding staat tot het aantal
gevraagde computers (maximum 50 euro per gevraagde computer).
Om in aanmerking te komen, moet uw project significant beantwoorden aan deze criteria. Zorg
ervoor dat u uw project zodanig voorstelt dat dit goed tot uiting komt. Het gedeelte ‘budget’
moet worden ingevuld zelfs indien geen financiële ondersteuning gevraagd is.

