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Opsturen naar 

 

Afgeven bij 

 

Meer info 

Dienst  Milieu en Klimaat  

Botermarkt 1 

9000 Gent 

Woodrow Wilsonplein 1 

9000 Gent 

Maandag, donderdag en vrijdag van 9 

tot 12.30 uur 

Dinsdag van 9 tot 12.30 en van 16.30 tot 

19 uur 

Woensdag van 9 tot 12.30 en van 14 tot 

16 uur  

Tel.: 09 268 23 00 

gentklimaatstad@stad.gent 

 

 Belangrijk: lees dit voor je begint! 
 

  Dit formulier is geldig vanaf 22 december 2022. 

Waarvoor dient dit formulier? 

Heb je een vernieuwend idee op vlak van circulaire economie. De Stad Gent kan je daarin 
ondersteunen en organiseert de wedstrijd Circuit Circulair. Schrijf je hier in.  
 
Tien deelnemers maken kans op gratis professionele begeleiding om hun concept of idee uit te 
werken tot een concreet realiseerbaar project. Elk projectidee dat bijdraagt aan de circulaire 
economie in Gent, hetzij door product- of procesinnovatie, hetzij door de realisatie van nieuwe 
technologieën, tools of business modellen komt in aanmerking. Bovenop het begeleidingstraject 
verdeelt de Stad Gent nog eens 70.000 euro voor de meest beloftevolle cases om het project ook 
effectief te realiseren in Gent.    
Neem deel aan de wedstrijd Circuit Circulair en vul het formulier in. Zo maak je kans op  het 
begeleidingstraject en een subsidie om je circulair idee tot uitvoering te brengen.  

Wat zijn de voorwaarden? 

Elke aanvraag zal worden beoordeeld op basis van het wedstrijdreglement Circuit Circulair 2023. De 
procedure en voorwaarden zijn daarin opgenomen. Wie deelneemt aan de wedstrijd, aanvaardt het 
wedstrijdreglement.   

1. Wat is de naam van je projectvoorstel.   

2. Welk concreet probleem, uitdaging en/of vraag wordt aangepakt?  

 

 

 Informatie in verband met projectvoorstel 

 

Wedstrijd Circuit Circulair 2023  
 

Je kunt dit formulier ook 
online invullen. 

 

https://stad.gent/nl/reglementen/wedstrijdreglement-circuit-circulair-2023
http://www.stad.gent/
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3. Welke oplossing voor dit probleem wordt voorgesteld?  

|Met andere woorden, welke uitkomst van het projectidee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hoe wil je dit doen? Welke stappen zijn al gezet, welke hordes moeten nog genomen worden?  
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5. Welke doelgroep heb je voor ogen? Wie heeft er het meeste baat bij?   

 

 

 

 

 

 

 

6. In welke mate draagt dit project bij aan de beleidsdoelstellingen van Gent Klimaatstad en aan 
de transitie naar een meer circulaire economie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. In welke mate is dit project innovatief voor Gent? 
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8. Wat wil je uit het begeleidingstraject halen? Wat zijn de verwachtingen van de coaching? 

 

 

 

 

 

 

 

9. Wat zijn de ambities met het project op korte en middellange termijn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Waarvoor kan je de projectsubsidie gebruiken? Welke kosten wil je hiermee financieren om 
een doorstart te maken?   

 

 

 

 

 

 

 

11. Ga je samenwerken met partners? 

☐ ja |Ga naar vraag 12. 

☐ nee |Ga naar vraag 13. 
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12. Wie zijn je mogelijke partners en welke rol zouden ze opnemen in het project.  

 

 

 

 

 

 

 

13. Duid aan wie dit project indient.   

☐ een pre-starter met woonplaats in Gent |Ga naar vraag 15 en vraag 16. 

☐ een student-ondernemer met woonplaats in Gent |Ga naar vraag 14 en 17. 

☐ een ondernemer of onderneming met zetel of  minstens 1 vestiging van de onderneming op 
grondgebied Gent |Ga naar vraag 14 en 17. 

☐ een coöperatieve vennootschap met zetel in Gent |Ga naar vraag 14 en 17. 

☐ een vzw met zetel in Gent |Ga naar vraag 14 en 17. 

14. Beschrijf de doelstelling van je onderneming of organisatie en eventuele relevante ervaring op 
het vlak van circulaire economie.  

 

 

 

 

 

15. Beschrijf je motivatie en eventuele relevante ervaring op het domein van circulaire projecten. 

 

 

 

 

 

 

 

 Informatie over de aanvrager 
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16. Vul je gegevens als pre-starter in. 

  Ga naar vraag 18. 

17. Vul de gegevens van je organisatie/bedrijf in.  

         ǀ Voorbeeld: 0123.456.789  
 

|Als de zetel van je onderneming niet in Gent ligt, moet er een vestiging in Gent liggen. Vul dan hier 

het adres van de Gentse vestiging in.  

18. Vul in hoe we je indien nodig kunnen bereiken. 

 

19. Voeg de onderstaande bijlagen bij dit formulier. 

 ☐ als je al een samenwerking of engagement tot samenwerking hebt: een bewijs van 
partnerschap 

20. Stad Gent mag me informeren of bevragen over thema’s gerelateerd aan duurzaamheid, 
klimaatneutraliteit of het voorwerp waarvoor ik deze subsidie aanvraag. 

☐ ja 

☐ nee 

 voornaam:    

 achternaam:    

 straat en nummer/bus  

 postcode en gemeente  

 naam organisatie:    

 website: (indien van toepassing)  

 straat en nummer/bus  

 postcode en gemeente  

 ondernemingsnummer:    

straat en nummer/bus vestiging  

postcode en gemeente vestiging  

voornaam contactpersoon  

achternaam contactpersoon:    

 telefoon of gsm:  

 e-mailadres:   

 Verplichte bijlage(n) 

 Ondertekening 
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21. Vul de onderstaande verklaring in. 

☐ Ik heb alle gegevens volledig en correct ingevuld. 
 

☐ Door deel te nemen aan de wedstrijd verbindt de deelnemer of het partnerschap zich tot het 
leveren van volgende prestaties: 
1) deelname aan een begeleidingstraject in de periode april – mei 2023 
2) engagement tot de effectieve opstart en uitvoering van het uitgewerkte project in 2024 mits de 
nodige financiële ondersteuning via de subsidie van de Stad. 
Deze prestaties dienen enkel geleverd te worden in geval de deelnemer of het partnerschap wordt 
geselecteerd door de jury voor respectievelijk het begeleidingstraject, en als eindlaureaat.  

 

 
 Datum:  Handtekening: 

           /         /   

   

Met respect voor je privacy. 
De Stad Gent behandelt de persoonsgegevens die je invult met respect voor je privacy. We volgen hiervoor de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming.  
Waarvoor, met wie en hoe lang? 
De Stad Gent gebruikt je gegevens in het kader van het wedstrijdreglement Circuit Circulair 2023. 
Je persoonsgegevens worden enkel door de Dienst Milieu en Klimaat en de jury gebruikt.   
Stad Gent bewaart je gegevens zolang de wedstrijd loopt. Het dossier van de laureaten en de projecten worden na afloop 
van de wedstrijd gearchiveerd in het algemeen belang. We bewaren deze gegevens permanent in ons archief volgens de 
archiefwetgeving. De gearchiveerde persoonsgegevens zijn ook lange tijd (120 jaar) ontoegankelijk en onleesbaar. We 
verwerken ze in die periode op geen enkel andere manier dan strikt nodig voor de bewaring ervan.  
Je rechten. 
Je hebt altijd het recht om je gegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen. In sommige gevallen kun je ook je 
gegevens laten wissen. Wil je je beroepen op deze rechten? Dat kan via het contactformulier op de privacypagina op 
www.stad.gent.  
Vermoed je dat iemand je persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via privacy@stad.gent. Je hebt ook het 
recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens of de  
Gegevensbeschermingsautoriteit .  

 
De Dienst Milieu en Klimaat registreert je aanvraag. Je ontvangt een ontvangstbewijs met 
vermelding van je dossiernummer. Indien je geen ontvangstbewijs krijgt binnen een termijn van 3 
weken, neem je best contact op met de Dienst Milieu en Klimaat. 
Indien er gegevens of bijlagen ontbreken, zal je worden gecontacteerd via mail.  

(einde formulier) 

 Hoe gaat het nu verder met deze aanvraag? 

mailto:privacy@stad.gent
https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/vlaamse-toezichtcommissie
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger

