PROJECTOPROEP 2022
Oproep voor innovatieve projecten
van sociale en democratische
ondernemingen
Het sociaal ondernemerschap,
hefboom voor
de economische transitie
CAHIER I: REGLEMENT EN TECHNISCHE BEPALINGEN
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SAMENVATTING

400.000 euro rechtstreekse steun
Aan wie? Alle ondernemingen en verenigingen zonder winstoogmerk die actief zijn in het kader van het sociaal
en democratisch ondernemerschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die beschikken over een
ondernemingsnummer op de indieningsdatum van hun kandidatuurdossier.
Waarvoor?

De oproep beoogt drie soorten projecten:

1. Starters: vernieuwende projecten
2. Scale-up: schaalvergroting of professionalisering van de onderneming
3. Samenwerking bevorderen en bruggen bouwen tussen de spelers uit de sociale
economie en uit de klassieke economie.

Wat kan u ontvangen? Een specifieke gewestelijke financiering die tot 80.000 euro kan oplopen
Het betreft een wedstrijdformule, waarbij de projecten die het best beantwoorden aan de criteria door een jury
worden geselecteerd, tot het beschikbare budget is uitgeput. Dit zijn de selectiecriteria:
•

De toegepaste methodologie

•

De bruikbaarheid van de competenties en de ervaring van het projectteam

•

De voorbeeldwaarde / overdraagbaarheid van het project

•

Levensvatbaarheid van het project / Potentieel voor het creëren van economische waarde

•

Overeenstemming met de doelstellingen van de projectoproep

•

De aanwending van de subsidie
Infosessie: Op 04.07.2022 om 17u met Brussel Economie en Werkgelegenheid bij Coopcity.
Verplichte inschrijving via projeteconomie@sprb.brussels

De projecten moeten worden ingediend tegen uiterlijk

25.07.2022 voor middernacht
Voor verdere inlichtingen kan u contact opnemen met
projeteconomie@sprb.brussels of bellen naar 1819
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1. Inleiding
De staatssecretaris voor Economische Transitie wenst de ontwikkeling van het sociaal en
democratisch ondernemerschap en aansluitend de sociale en democratische
ondernemingen te blijven steunen om tegemoet te komen aan de behoeften van de
Brusselaars, economische kansen te benutten en daarbij lokaal verankerde banen en
toegevoegde waarde te creëren. Die steun berust gedeeltelijk op een jaarlijks uitgeschreven
projectoproep voor het verkrijgen van een facultatieve subsidie. Deze projectoproep is de
zesde die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitschrijft voor dit thema.
In zijn Strategie GO4Brussels 2030 die de Brusselse economie nieuwe zuurstof wil geven
door onder meer economische sectoren met een kwalitatief jobpotentieel voor Brusselaars te
ondersteunen, schuift het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de sociale en democratische
ondernemingen naar voren als een economisch model met potentieel.

Achtergrond

In maart 2022 nam de regering de Gewestelijke Strategie voor Economische Transitie (GSET)
aan. De economische transitie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan worden
gedefinieerd als een geleidelijke omvorming van de Brusselse economische activiteiten,
waaronder die van de Brusselse onderaannemers en leveranciers om de sociale en
ecologische uitdagingen op lokaal en wereldwijd niveau het hoofd te bieden en
kwaliteitsvolle jobs te scheppen en te behouden. Met het oog op deze transitie zullen de
economische steunmaatregelen - begeleiding, financiering, hosting, openbare
aanbestedingen, enzovoort - worden aangewend om de Brusselse economie territoriaal te
verankeren en op een sociale leest te schoeien.
De sociale en democratische ondernemingen wensen een economische levensvatbare
activiteit met een sociaal oogmerk te ontwikkelen op basis van een model van
democratisch bestuur. Deze ondernemingen kunnen de vorm aannemen van een
handelsvennootschap, een coöperatieve, of een vzw. Deze ondernemingen vormen de
speerpunt van de economische transitie omdat ze goede praktijken hanteren en
voortdurend innoveren, om tegemoet te komen aan lokale en wereldwijde behoeften op
allerlei domeinen (voeding, mobiliteit, diensten aan personen, het digitale, de bouw,
huisvesting...). Het komt erop aan deze ondernemingen te ondersteunen bij het ontwikkelen
van een levensvatbare economische activiteit die beantwoordt aan de behoeften van de
Brusselaars, en die lokale niet-delokaliseerbare jobs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
creëert.
De projectoproep 2022 draagt bij aan de uitvoering van de Gewestelijke Strategie voor
Economische Transitie omdat ze projecten in de sociale economie ondersteunt die aan
maatschappelijke behoeften beantwoorden, ongeacht of ze worden voorgesteld door recent
opgerichte ondernemingen (ten minste één jaar inschrijving bij de KBO), reeds bestaande
ondernemingen die zich willen ontwikkelen of partnerschappen tussen ondernemingen uit de
sociale economie en klassieke ondernemingen.
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Doelstelling
van de
projectoproep
2022

Bijdragen tot de transitie van de Brusselse economie: steun voor sociale en
democratische ondernemingen die ecologisch en maatschappelijk verantwoorde
economische activiteiten ontplooien.

Voor 2022 is een totaal budget van 400.000 euro uitgetrokken.
Begroting

Voor de subsidie komen werkings- en investeringskosten in aanmerking.
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2. Beoogde projecten
De oproep beoogt drie soorten projecten:

Starters:
vernieuwende
projecten

Scale-up

Samenwerking
tussen de
sociale en de
klassieke
economie

Het moet gaan om nieuwe, innoverende projecten van sociaal en democratisch
ondernemerschap met een economisch potentieel voor het Gewest.

Dit betreft projecten van sociale en democratische ondernemingen die willen groeien op
gewestelijk, nationaal of Europees niveau, alleen of met partners, op basis van een
bestaand product of door het ontwikkelen van een nieuwe activiteit. De projectoproep richt
zich meer bepaald op ondernemingen die een schaalvergroting willen doorvoeren en/of
die willen professionaliseren op het vlak van bijvoorbeeld democratisch bestuur,
ecologische en maatschappelijke impact, communicatie (om het grote publiek de positieve
impact van het sociale ondernemerschap te tonen), het optimaliseren van methodes,
marketing, human resources management en digitale transformatie.

De oproep richt zich op sociale en democratische ondernemingen die samenwerking
bevorderen en bruggen bouwen tussen spelers uit de sociale economie en uit de klassieke
economie, zoals sociale joint ventures.
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3. Wie kan een project indienen?

De projectoproep staat open voor elke economische speler die:
-

rechtspersoonlijkheid heeft

-

beschikt over een

op de dag van het afsluiten van de projectoproep;

ondernemingsnummer bij de indiening van het kandidatuurdossier, zijnde

uiterlijk op 25.07.2022 om middernacht.
-

actief is in het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (die er m.a.w. een maatschappelijke zetel of

uitbatingszetel heeft);
-

een innoverend project voorstelt;

-

beantwoordt aan of aanleunt bij de

definitie van sociale onderneming zoals voorgesteld door

het Europese EMES-netwerk, namelijk activiteiten inzake goederen of diensten die de volgende drie
kenmerken vertonen:
➢

Vanuit economisch en ondernemingsoogpunt: de begunstigde moet continu goederen produceren
en/of diensten leveren en daarbij een aanzienlijk economisch risico nemen en gebruik maken van
een minimaal niveau van bezoldigde arbeid.

➢

Vanuit maatschappelijk oogpunt: de begunstigde moet in zijn rechtgevende statuten uitdrukkelijk een
activiteit en/of dienst met een sociaal oogmerk als doel opnemen en moet een aanzienlijk deel van
zijn winst voor dat doel bestemmen.

➢

Vanuit bestuursoogpunt: de begunstigde moet beschikken over een voldoende hoge mate van
autonomie om te zorgen voor een intern besluitvormingsproces dat niet is gebaseerd op kapitaalbezit
en bezit van economische en financiële middelen, en om een dynamische participatie te bevorderen
die rekening houdt met de verschillende betrokken partijen bij de activiteit en/of dienstverlening.

De sociale ondernemingen brengen deze verschillende kenmerken elk op een andere manier in
de praktijk. Deelnemende sociale ondernemingen kunnen bewijzen aan die criteria te voldoen door:
-

hun erkenning in het kader van de ordonnantie van 23 juli 2018 met betrekking tot de erkenning en
de ondersteuning van de sociale ondernemingen;
hun erkenning in het kader van het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot vaststelling van de
voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming;
hun erkenning binnen de Nationale Raad voor de Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap en
de Landbouwonderneming (NRC);
het lidmaatschap van een koepelvereniging voor sociale economie;
een afzonderlijke argumentering, uiteengezet in een document dat als bijlage bij het formulier
gevoegd mag worden.

Als een project meerdere projectdragers telt, zal een van de projectdragers de rol

van coördinator op

zich nemen, wat met name het volgende inhoudt:
➢
➢

het project administratief opvolgen voor alle partners
het formulier en de verschillende opvolgingsverslagen indienen.
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De financiële opvolging van het project wordt individueel verzorgd door elk van de partners.

Kunnen niet deelnemen aan de projectoproep:

× Zelfstandigen in de hoedanigheid van natuurlijk persoon
× Openbare of para-openbare besturen en instellingen
× Projecten die al voor 100% gefinancierd worden door het Gewest of via andere bronnen
× Projecten ter ondersteuning van het sociaal ondernemerschap
× De projecten inzake maatschappelijke innovatie die reeds voor 100% door Innoviris worden
gesubsidieerd

× De projecten inzake circulaire economie die door Be Circular reeds voor 100% worden gefinancierd
× De loontrekkende ondernemers van een tewerkstellingscoöperatieve en de kandidaat-ondernemers
van erkende activiteitencoöperatieves
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4. Toelaatbaarheidscriteria en projectselectie

✓ Om in aanmerking te komen, moeten projecten aan de volgende voorwaarden
voldoen:

✓ Ontwikkeld worden door een organisatie die haar eigenheid als sociale
onderneming heeft aangetoond

✓ uitgevoerd worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
✓ tijdig en met naleving van de vormvoorwaarden (formulieren, bijlagen, enz.)
ingediend worden

✓ De samenstelling van het subsidieaanvraagdossier is volledig
✓ Het project mag de maximumduur van een jaar niet overschrijden
✓ Activiteiten die deel uitmaken van de normale werking van een vereniging
worden niet als een project beschouwd.

Niet-ontvankelijke aanvragen komen niet in aanmerking voor een subsidie.
De ontvankelijke aanvragen worden op basis van hun kwaliteit beoordeeld.

Dit zijn de selectiecriteria:
De toegepaste methodologie
De projectdrager moet de te bereiken doelstellingen bepalen (kwalitatief en kwantitatief), alsook de indicatoren
om de impact van het project te meten. De indicatoren moeten SMART zijn: Specifiek / Meetbaar / Aanvaardbaar
/ Realistisch / Tijdsgebonden. Het Gewest moedigt samenwerkingen aan. Door met partners samen te werken
wordt het bundelen van middelen en expertisedomeinen bevorderd. De betrokkenheid van het Brusselse
ecosysteem is een plus.
De bruikbaarheid van de competenties en ervaring van het projectteam
De teamleden die met het project zijn belast, moeten als bezoldigde werknemers of als consultant bij de sociale
en democratische onderneming in dienst zijn en moeten over beroepservaring of een nuttig educatief getuigschrift
beschikken.
Voorbeeldfunctie / overdraagbaarheid van het project
De projectoproep zal zowel proefprojecten als de ruimere verspreiding en vergemeenschappelijking
ondersteunen van eventuele proefinitiatieven die hun sporen hebben verdiend, voor zover er zich daartoe
mogelijkheden aandienen op het grondgebied van het gewest. Het project moet ofwel zijn vernieuwende aard
aantonen (voor activiteiten die nog niet voorkomen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), ofwel, voor activiteiten
die nog maar beperkt voorkomen in het gewest, het belang aantonen van een verdere ontwikkeling zoals
opschaling, overdracht van een concept van een markt naar een andere, enz.
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Levensvatbaarheid van het project / Potentieel voor het creëren van economische
waarde
Er moet op overtuigende wijze aangetoond worden dat het project technisch en economisch haalbaar is. Daartoe
moet de projectdrager voldoende basiselementen aanvoeren waaruit blijkt dat er een markt (vraag) bestaat, dat
zijn businessplan geloofwaardig is (evolutie inkomsten en uitgaven, ...), enz. Hij moet ook bewijzen dat de voor
het project noodzakelijke technische ontwikkelingen haalbaar zijn om het goed of de dienst binnen de
projecttermijn op de markt te brengen. Aan de projectdragers wordt gevraagd aan te tonen dat het project na
afloop ─ na de stopzetting van de subsidie ─ economisch levensvatbaar kan worden. De verwezenlijking van het
project moet het mogelijk maken een economische activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot stand te
brengen of te behouden.

Overeenstemming met de doelstelling van de projectoproep
Het project moet een rechtstreekse band met de doelstelling van de projectoproep aantonen, dat wil zeggen
dat het bijdraagt aan de Brusselse economische transitie.
Aanwending van de subsidie

Het project moet uitdrukkelijk vermelden waarvoor de gevraagde subsidie gebruikt zal worden. Op die manier kan
worden nagegaan of de subsidie aansporend werkt. De subsidie moet immers tot een concrete verandering voor
de projectdrager leiden: als de organisatie het gesteunde project ook zonder subsidie zou realiseren, heeft de
subsidie geen aansporend effect. In de beoordeling van dat criterium zal ook rekening worden gehouden met de
mate van cofinanciering die de projectdrager voor ogen heeft. Projecten die een beduidend aandeel eigen
middelen investeren, worden gunstig onthaald.

Elk criterium telt mee voor vijf punten.
Een nulscore voor één van de criteria leidt tot uitsluiting van het project.
Projecten met een score van minder dan 7/10 voor een van de criteria zullen
dus niet in aanmerking genomen worden voor de projectoproep.
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Bijkomende elementen

De projectdragers moeten daarnaast rekening houden met de transversale doelstellingen:
inachtneming van de genderdimensie, gelijke kansen en duurzame ontwikkeling. In voorkomend
geval moet rekening worden gehouden met de impact van een project op de respectievelijke situaties
van mannen en vrouwen, om elke gendergebonden ongelijkheid of discriminatie te weren. Gelijke
kansen en niet-discriminatie moeten ook rechtstreeks en specifiek in acht genomen worden. Ten slotte
zullen projecten die steunen op duurzame praktijken, goederen en diensten voor de ontwikkeling van
hun economische activiteit positief worden beoordeeld.
Een jury zal de projecten analyseren om aan de staatssecretaris voor Economische Transitie een
selectie van projecten voor te leggen, gerangschikt in dalende volgorde. De jury bestaat uit een
vertegenwoordiger van COOPCITY (Brussels centrum voor begeleiding van het sociale en
coöperatieve ondernemerschap), een vertegenwoordiger van het bestuur Brussel Economie en
Werkgelegenheid (dienst economie), een vertegenwoordiger van het bestuur Brussel Economie
en Werkgelegenheid (dienst werkgelegenheid), een vertegenwoordiger van hub.brussels, een
vertegenwoordiger van Innoviris, een onafhankelijke deskundige uit de academische wereld en
een vertegenwoordiger van het kabinet van de staatssecretaris (als waarnemer).
De leden van de jury, zowel uit de openbare als uit de particuliere sector, dienen elk
belangenconflict kenbaar te maken en, indien een dergelijk conflict bestaat, niet aan de bespreking
van de betrokken aangelegenheid deel te nemen.
Het betreft een wedstrijdformule, waarbij de projecten die het best beantwoorden aan de criteria
worden geselecteerd, tot het beschikbare budget is uitgeput. Het niet afdoende voldoen aan één
van de criteria kan worden beschouwd als een element voor diskwalificatie van het project.
Projecten met een score van minder dan 7/10 voor een van de criteria zullen dus niet in aanmerking
genomen worden voor de projectoproep.
Vertrouwelijkheid De inhoud van alle ontvangen, geanalyseerde, geweigerde of aanvaarde projecten
wordt strikt vertrouwelijk behandeld en mag op geen enkele wijze kenbaar worden gemaakt die het
ondernemerschap van de projectdrager zou kunnen schaden. De ontvangen informatie wordt enkel
voor de analyse van het project gebruikt. Uiteraard zal er na afloop van de projectoproep een
samenvatting van de gekozen projecten kenbaar worden gemaakt.
De administratieve cyclus voor de subsidiëring blijft beperkt tot ten hoogste een jaar (aanvaarde
periode voor de uitgaven die in aanmerking komen voor financiële steun).
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5. Financiële steun

400.000 euro
financiële steun

De gekozen projecten kunnen tot 80.000 euro financiële steun krijgen voor de toelaatbare uitgaven, volgens
deze regels:
Projectsubsidie

Minimum

Maximum

Totaal

5.000 euro

80.000 euro

Elke projectdrager kan een project voorstellen waarbij de verschillende types van uitgaven op de volgende
manier worden beschreven:
Detailopgave van de aanvaardbare
uitgaven per type en per project
Werkingskosten

Subsidiedrempel per
project
5.000 euro

Personeelskosten

60.000 euro

Uitbestedingskosten (voorbereiding van
het dossier inbegrepen)
Investeringskosten

20.000 euro
80.000 euro

6. Hoe deelnemen?

Bekijk ook
het cahier II - Administratieve bepalingen
en verplichtingen

Download
het formulier en de bijlagen
die beschikbaar zijn op de website van BEW
en vul ze in

Verstuur alle documenten
elektronisch naar

Voor 25.07.22 middernacht

projeteconomie@sprb.brussels
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➢

Voor de partnerships: de projectcoördinator precies opgeven (zie het formulier)

➢

Ter herinnering: het project moet worden ingediend zoals het hoort, d.w.z. aan de hand van het
correct ingevulde ad-hocformulier en zijn bijlagen. Voeg ook alle andere nuttige bijlagen toe. Een
dossier dat onvolledig blijkt op 02.08.2022 is niet ontvankelijk.

➢

De planning van de procedure met betrekking tot de projectoproep 2022 is als volgt:

Uitschrijven van de projectoproep: op 24 juni 2022
Infosessie COOPCITY samen met Hub.brussels en BEW: 4 juli 2022
Uiterste datum voor het indienen van het aanvraagformulier: 25 juli 2022 om middernacht
Bijeenkomst van de jury: augustus 2022
Beslissing van de regering: oktober 2022
Ondertekening van de overeenkomst en indiening van de schuldvordering voor de uitbetaling van
de eerste schijf: november 2022
➢

Per project wordt een begeleidingscomité opgericht.

7. Meer inlichtingen?
Contacteer

De dienst 1819 is de gewestelijke toegangspoort bij uitstek
inzake inschrijving en doorverwijzing van ondernemers in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Elke ondernemer die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een
project heeft lopen, vindt er makkelijk de informatie en diensten
die hij nodig heeft om dit project in goede banen te leiden.
De dienst 1819 verbindt ook de actoren van het economische
weefsel met elkaar rond specifieke projecten inzake Brussels
ondernemerschap.
De dienst 1819 ijvert vooral voor een ruimere verspreiding van de
ondernemingsgeest in Brussel, in het bijzonder bij jongeren,
vrouwen en werkzoekenden.
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Infosessie
Plaats: Coopcity
Inschrijving is verplicht

4.07.2022

projeteconomie@sprb.brussels
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