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Titel:
ING Fonds voor een meer Circulaire Economie:
Sociaal-professionele inschakeling dankzij vaardigheden en beroepen die leiden
tot een optimaal gebruik van de natuurlijke hulpbronnen

•

Projectoproep:
Het ING Fonds voor een meer Circulaire Economie biedt ondersteuning aan
projecten voor opleiding en tewerkstelling in beroepen die het mogelijk maken om
de natuurlijke hulpbronnen te behouden binnen een hele waardeketen. Op die
manier versterkt het Fonds zowel de sociaal-professionele inschakeling van
mensen als de samenwerking tussen partners om te komen tot een doorlopende
kringloop van materiaalgebruik.
Naar aanleiding van deze projectoproep stelt het Fonds 250.000 euro ter beschikking van
initiatieven die ofwel het ontstaan van afval vermijden of de levensduur van
voorwerpen verlengen. De ondersteunde initiatieven moeten gericht zijn op de bovenste
treden op de ladder van Lansink maar moeten ook de vaardigheden en de beroepen
versterken en opwaarderen van lokaal gevestigde mensen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt. Elk project kan tussen 25.000 en 50.000 euro ontvangen.
Actoren die van plan zijn om een product of een dienst te herzien om het ontstaan van
afval te beperken of indien mogelijk uit te schakelen, worden aangemoedigd om een
voorstel in te dienen. Ecodesign en hergebruik spelen een sleutelrol in deze fase van zowel
de kwalitatieve als kwantitatieve preventie van afval.
De oproep is ook gericht op voorstellen die de klemtoon leggen op hergebruik, gedeeld
gebruik, reparatie, de functionaliteitseconomie, herverpakking, ombouw, enzovoort.
Daartoe zijn onder meer inzamelen, demonteren, sorteren, schoonmaken,
kwaliteitscontrole, voorraadbeheer, klasseren, verkoop en vervoer nodig om de
levensduur van goederen en hun onderdelen te verlengen of het gebruik ervan te
intensiveren.
Bekijk de onderstaande selectiecriteria om uw kandidatuur zo goed mogelijk voor te
bereiden.
Het Fonds nodigt trouwens alle kandidaten uit om inlichtingen in te winnen bij hun
gewest, om na te gaan of zij een beroep kunnen doen op begeleiding bij het uitvoeren van
het bij het Fonds ingediende project. U vindt suggesties van dergelijke instanties voor de
drie gewesten in het document met de selectiecriteria.

•

Voor wie is deze oproep bestemd? Verenigingen zonder winstoogmerk, de sector van de
sociale economie, kleine ondernemingen (beginnende bedrijven, eenpersoonszaken…),
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individuen, groepen, buurtcomités, scholen en andere onderwijsinstellingen,
vormingscentra.
Partnerschappen tussen deze actoren zijn onontbeerlijk en zijn ook mogelijk met
overheidsinstanties en commerciële bedrijven.
•

Aangeboden steun: Het Fonds kent een bedrag toe tussen 25.000 en 50.000 € per project.

•

Ontvankelijkheids- en selectiecriteria: zie bijlage.

•

Tijdschema van de oproep:
Lancering van de oproep: 28/04
Afsluiting van de oproep: 28/06
Preselectie door de jury: 05/07-23/08
Preselectievergadering van de jury: rond 29/08-05/09
Selectie door de jury: 12/09-03/10
Beraadslaging van de jury: rond 12/10
Beslissing van het Bestuurscomité: rond 24/10
Bekendmaking van de resultaten: 23/11
Uitvoering van de projecten: december 2022-juni 2024

•

Modaliteiten van de oproep: De KBS lanceert de projectoproep en beheert het
selectieproces door een jury die bestaat uit onafhankelijke deskundigen. Het
Bestuurscomité beraadslaagt op basis van de aanbevelingen van de jury en valideert de
geselecteerde projecten. De KBS sluit de overeenkomsten voor ondersteuning af met de
laureaten, controleert de evaluatie van de ondersteunde projecten en brengt verslag uit bij
het Bestuurscom.

•

Communicatie: De resultaten van de jaarlijkse selectie worden meegedeeld via de
communicatiekanalen van de Stichting. Er kan een persbericht worden opgesteld om de
laureaten bekend te maken. Er zijn diverse acties mogelijk om zichtbaarheid te geven aan
de ondersteunde projecten en de maatschappelijke acties van ING België: bijvoorbeeld
door de ondersteunde verenigingen uit te nodigen voor een prijsuitreiking of
bedrijfsinterne of externe communicatie over de projecten en de activiteiten van het
Fonds.

