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Geachte VZW, dames en heren,

Het is met veel genoegen dat we je de officiële regels van de  

Prix Ardent presenteren, waarin je alle criteria vindtvoor de selectie 

en ontvankelijkheid.

Het registratieplatform om je dossier in te dienen voor je 

kandidatuur zal toegankelijk zijn van 2 mei 2022 tot en met 3 juli 

2022 via www.ardent-group.com/nl/prix-ardent

Vergeet niet onze Facebook-pagina (www.facebook.com/

prixardent) te volgen om al ons nieuws te vinden en op de hoogte 

te blijven van het laatste nieuws.

Veel succes iedereen!
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www.ardent-group.com/nl/prix-ardent      www.facebook.com/PrixArdent
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1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN VOOR VERENIGINGEN

1.1 - In aanmerking komende verenigingen

 Elke Belgische vereniging zonder winstoogmerk waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op het grondgebied van de provincie Luik. 

 Waarvan statuten al meer dan drie jaar in de Belgisch staatsblad worden gepubliceerd met een concrete actie die is vastgesteld  
 en erkend in de provincie Luik.

 Waarvan het de wettelijke missie is om te werken aan sociale, solidaire en liefdadigheidsacties jegens anderen. 

 Waarvan het een gericht project is ten gunste van begunstigden in de provincie Luik.

 Waarvan het een project is ten gunste van een sociaal en economisch achtergesteld publiek, voor ten minste 70%  
 van de begunstigden van het project. Dat moet worden aangetoond en bewezen. 

 Waarvan de financiële situatie en gezondheid duurzaam zijn.

 Laureaat-verenigingen die al een Prix Ardent hebben gewonnen, kunnen al in het vierde jaar na hun nominatie  
 een nieuw dossier indienen.

 Verenigingen die zijn genomineerd, maar niet hebben gewonnen, kunnen het jaar daarop een nieuw dossier indienen.

1.2 - Niet in aanmerking komende verenigingen

 Verenigingen die niet voldoen aan de criteria hieronder en hierboven.

 Ziekenhuizen, gesubsidieerde scholen, huiswerkscholen, crèches, buurtbesturen, OCMW’s en de facto verenigingen.

 Verenigingen in het proces van ontbinding en gerechtelijke liquidatie.

 Projecten die als ‘onhaalbaar’ worden beschouwd wat betreft hun planning, budgettering, organisatie, enz.

 Commerciële, culturele, politieke en religieuze projecten.

 Verenigingen waarvan de dossiers onvolledig zijn of niet voldoende nauwkeurig en serieus zijn ingevuld.

 Verenigingen die meerdere dossiers tegelijk hebben ingediend.

 Gemeenten die hun dossier na de termijn hebben ingediend. De datum van indiening via het platform is bepalend. 

Deze criteria worden tijdens de selectieprocedure herhaaldelijk gecontroleerd. Elk dossier is het onderwerp van uitgebreide analyses. 
De kandidatuurdossiers van vereningen zonder winstoogmerk die niet aan de vereiste criteria voldoen, worden onverwijld uit de 
selectie geschrapt.

Op begrotingsniveau moet elk bedrag dat op een van de begrotingslijnen van het kandidaatdossier voorkomt, worden gemotiveerd 
door een bijlage (schatting of geldig bewijs) van hetzelfde bedrag waaruit toekomstige uitgaven blijken. Projecten worden niet gese-
lecteerd als schattingen ontbreken of als ze worden betwist door de externe deskundige.
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2. TOEKENNINGSVOORWAARDEN VOOR PROJECTEN

 Elk project moet in een van de volgende 5 categorieën vallen: Kinderen, handicap, integratie, gezin of welzijn.

 Projecten moeten worden beschreven en beargumenteerd met ernst, duidelijkheid, volwassenheid, professionaliteit  
 en volledigheid.

 De financiering van de Prix Ardent kan een hulpmiddel zijn voor de start van een nieuw project en/of een project  
 dat al aan de gang is en dat binnen de missie van de vereniging valt,  voltooien/verbeteren.

 In hetzelfde project kunnen verschillende financieringsverzoeken worden geïntegreerd: onderwijs, onroerend goed, meubels en mobiliteit.

 De tewerkstelling van een persoon kan niet worden gefinancierd. Personeelskosten worden niet geaccepteerd.  
 Kilometerkosten/reisvergoedingen worden niet geaccepteerd.

 Alleen verenigingen zonder winstoogmerk die eigenaar zijn, kunnen een vastgoedproject voorstellen voor bouwwerkzaamheden.

 Alleen projecten die een minimumbegroting van € 10.000 rechtvaardigen, worden aanvaard. Het door de Prix Ardent  
 betaalde kapitaal moet dus een aanzienlijke steun vertegenwoordigen bij de financiering van het project van de winnende  
 verenigingen zonder winstoogmerk.

 Als de totale begroting van het project meer dan € 10.000 bedraagt, kan de gemeente het verschil financieren met  
 eigen middelen en/of met andere financiële partners. Dit moet worden aangetoond en bewezen met behulp van bewijsstukken  
 in het dossier.

 Personeelskosten worden niet geaccepteerd. Kilometerkosten/reisvergoedingen worden niet geaccepteerd.

3. CRITERIA VOOR DE EVALUATIE EN SELECTIE VAN PROJECTEN

 Projecten moeten een positief, concreet en realistisch doel hebben. Ze moeten ondersteunend, relevant en duurzaamheid zijn,  
 veelbelovende resultaten en een levensvatbare langetermijneffect hebben.

 Projecten moeten aanzienlijke steun bieden aan kansarme personen die in economische/sociale onzekerheid leven  
 en/of een toegevoegde waarde voor de samenleving opleveren.

 De criteria voor beoordeling en selectie door de jury omvatten :

- De noodzaak en verwachte voordelen met betrekking tot de begunstigden, de VZW en/of het nieuws van ons bedrijf ; 

- Het solidariteitsaspect ten opzichte van het kansarme publiek ; 

- De bijzonderheid of het kenmerk ; 

- De samenhang tussen de geïnvesteerde middelen en de verwachte doelstellingen ; 

- De haalbaarheid en betrouwbaarheid van een concreet actieplan ; 

- De duurzaamheid en continuïteit.
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4. AANVULLENDE BEPALINGEN

 Het kandidaatdossier moet in het Frans zijn geschreven.

 De organisatie van de Prix Ardent werkt samen met UNITED FUND FOR BELGIUM (UFB) en profiteert van hun hulp bij  
 de financiële follow-up van de winnende projecten (betaling van het bedrag op facturen, correct gebruik van fondsen, enz.). 
 De VZW aanvaardt samenwerking met UFB. De externe deskundige kan om aanvullende informatie verzoeken. Hij behoudt  
 zich het recht voor om de vereniging te bezoeken voor aanvullende informatie in overeenstemming met de beveiligingsnormen.  
 Als de VZW een fout heeft gemaakt bij de keuze van de categorie, neemt de manager het initiatief om deze aan te passen.

 Er moet een overeenkomst worden ondertekend met Ardent Group en met UFB.

 Als je project wordt geselecteerd uit de genomineerden of winnaars, stuurt UFB je de aanvraagprocedure van betaling, binnen  
 30 dagen na de uitreiking van de Prix Ardent. Dit betalingsverzoek moet uiterlijk op 31 december 2023 worden geretourneerd  
 aan UFB. Na deze deadline hoeven Ardent Group en UFB de financiële steun niet langer te betalen. Het project moet binnen  
 twee jaar worden voltooid, de dag na de datum van ondertekening van de overeenkomst met UFB

 Alleen facturen die door de VZW zijn betaald en op haar naam zijn opgesteld, worden geaccepteerd. Deze moeten  
 absoluut dateren uit de ondertekening van de overeenkomst en de aanvaarding van het project door Ardent Group.

 Door hun deelname zijn de 25 vooraf geselecteerde VWZ’s het erover eens dat de beschrijving van hun project,  
 hun behoeften op het gebied van meubels, apparatuur en hun contact- en bankinformatie worden gepubliceerd  
 in de officiële catalogus die zal worden verspreid onder de deelnemers aan de Prix Ardent-ceremonie.

 De in de loop van de kandidatuurprocedure verkregen informatie wordt uitsluitend voor het gevraagde doel gebruikt.  
 Op elke verwerking van gegevens die de Prix Ardent op grond van deze bepalingen verkrijgt, zijn de wettelijke bepalingen  
 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het kader van de verwerking van persoonsgegevens van toepassing.  
 De VZW stemt in met de verspreiding van informatie over het project onder het publiek en met de voorlegging van het dossier  
 aan een professionele jury.

 De Prix Ardent verbinden zich ertoe om, in het kader van de uitvoering van het contract, de Europese verordening betreffende  
 de bescherming van persoonsgegevens na te leven, ingeval zij persoonsgegevens moeten verwerken (EU reglement 2016/679) 
 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

 De indiening van een dossier impliceert de onherroepelijke aanvaarding van dit reglement door de gemeente.

 Elk geschil met betrekking tot de toepassing van dit reglement en de door de Ardent Group uitgeschreven projectoproep  
 is onderworpen aan het Belgisch recht en zal worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik.
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