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Prijzen van de gemeenschap

Technologie speelt vandaag de dag een grote rol in de moderne maatschappij.  
Ardent Group heeft een prijs in het leven geroepen om de gemeenten van de  
Provincie Luik te helpen met de uitvoering van hun digitale projecten.

De gemeentelijke instellingen spelen een essentiële rol in onze toekomst. Met hun 
veelzijdige bevoegdheden en hun verankering in de lokale gemeenschap, hebben 
zij een grote impact op ons allemaal. Tegelijkertijd heeft de digitale technologie 
onze samenleving ingrijpend veranderd en kan die bijdragen tot de verbetering en 
modernisering van de functionering van onze gemeenten. 

Het was dan ook logisch voor de Ardent Group, een belangrijke speler in de technologie 
in Wallonië en tot ver daarbuiten, om een steentje bij te dragen aan deze digitalisering. 
Dankzij deze prijs krijgt een gemeente het uitzonderlijke bedrag van € 25.000 voor de 
uitvoering van een project op het gebied van digitale technologie.

Geachte lokale autoriteiten, dames en heren,

Met groot genoegen presenteren wij je het reglement voor de oproep tot het indienen 
van projecten van de Prix des Communes, waarin je alle deelnemingsvoorwaarden en 
de ontvankelijkheidscriteria voor het indienen van een dossier vindt.

Het registratieplatform zal toegankelijk zijn van 02 mei 2022 tot 03 juli 2022 via 
www.ardent-group.com/nl/prix-ardent

Vergeet ook niet om onze Facebook-pagina te volgen(www.facebook.com/PrixArdent)
om al ons nieuws te vinden en op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. 

Veel succes iedereen! 
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1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN VOOR GEMEENTEN

Wie kan deelnemen?

 Alle steden en gemeenten in de provincie Luik. 

 Ten behoeve van de burgers die woonachtig zijn in de provincie Luik. 

 Die beschikken over bevoegdheden van communautair/collectief belang, ongeacht de bevoegdheden en missies:   

 vroege kinderjaren, jeugd, sport, sociale cohesie, werkgelegenheid, handel, enz. 

 Een gemeente kan verschillende aanvragen indienen met verschillende projecten, die moeten worden gesteund  

 door verschillende schepenen met verschillende verantwoordelijkheden. 

2. TOEKENNINGSVOORWAARDEN VOOR GEMEENTEN

2.1 - Welke projecten?

 Alle projecten en acties in verband met digitalisering en digitale technologie.

 Projecten die het lokale overheidsbeheer verbeteren en tegemoetkomen aan de collectieve behoeften  

 van de inwoners en aan de gemeenschappelijke belangen.

 Projecten die plaatselijk en actief zijn in de provincie Luik.

 Projecten die in overeenstemming zijn met het regionale en toezichtbeleid met een positief, concreet,  

 realistisch en doelgericht project.

 Projecten voor sociaal/economisch achtergestelde en kwetsbare groepen zijn niet een verplicht criterium.  

 De oproep tot het indienen van projecten van de gemeenten zal echter gevoelig zijn voor projecten die  

 op menselijk vlak betrekking hebben op ongelijkheden, integratie, sociale banden, duurzame ontwikkeling,  

 het milieuaspect, het scheppen van werkgelegenheid, het welzijn van allen, de synergie van krachten en het geheel.
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2.2 - Wat bedoelen we met digitaal en digitalisering?

 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is het gebruik van elke beschikbare vorm van digitale  

 technologie die de prestaties verbetert en bijdraagt tot de overdracht van informatie en het welzijn  

 van een dienst of een persoon.

 Momenteel is digitaal het communicatiemiddel bij uitstek geworden via diverse distributiekanalen en diverse  

 innoverende technologieën, met name in het kader van een strategie voor organisatorische of persoonlijke  

 ontwikkeling. Digitaal is natuurlijk het technische proces van digitalisering.

2.3 - Criteria voor de evaluatie en selectie van projecten

 De projecten moeten helpen door middel van digitale technologie en een toegevoegde waarde bieden  

 voor de inwoners en de gemeenschap.

 De projecten moeten coherent zijn, veelbelovende resultaten opleveren en relevant zijn, en leiden tot  

 het meest duurzame effect op de lange termijn.

 Het kan gaan om nieuwe projecten of projecten in uitvoering voor een gemeente.

 De criteria voor beoordeling en selectie door de jury omvatten :

- Een project dat tegemoet komt aan de collectieve behoeften van de inwoners en aan 

 de gemeenschappelijke belangen; 

- Een project dat actie en efficiëntie voor iedereen bevordert ; 

- Een project dat het dagelijkse leven van gemeenten en/of inwoners verbetert ; 

- De samenhang tussen de geïnvesteerde middelen en de verwachte doelstellingen van het project ; 

- De noodzaak  ; 

- De algemene voordelen en toegevoegde waarde ; 

- Het realisme in het grote geheel ; 

- De halbaarheid en betrouwbaarheid ; 

- De duurzaamheid ; 

- De specificiteit.

Cristel Stauffer      Prix Ardent-manager      0496 29 44 18      cristel@prix-ardent.org
www.ardent-group.com/nl/prix-ardent      www.facebook.com/PrixArdent

6e EDITIE



PRIX ARDENT - 6e EDITIE - REGLEMENTEN VOOR DE GEMEENTEN

3. DE FACTOREN VAN NIET-TOEKENNING EN UITSLUITING

3.1 - Met betrekking tot de gemeenten

 Elke organisatie die geen gemeente is, met dien verstande dat een gemeente een dossier kan indienen in samenwerking  

 met een OCMW, een kinderdagverblijf, een school, een ziekenhuis of een VZW.

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

 Gemeenten die hun dossier na de termijn hebben ingediend.  

 De datum van indiening via het platform is bepalend.

3.2 - Met betrekking tot de projecten

 Projecten die de akkoorden met de Trusteeship-autoriteiten, de Federale Staat, de gemeenschappen,  

 de gewesten en de provincies niet respecteren.

 Projecten die geen betrekking hebben op of verband houden met digitale en digitale technologie.

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

 Commerciële, culturele, politieke en religieuze projecten.

 Laureaat-gemeenten die al een Prix Ardent hebben gewonnen, kunnen al in het vierde jaar na hun nominatie  

 een nieuwe dossier indienen. 

 Gemeenten die zijn genomineerd, maar niet hebben gewonnen, kunnen het jaar daarop  

 een nieuw project indienen.

4. ALGEMENE BEPALINGEN

 Het kandidatuurdossier moet in het Frans zijn opgesteld en moet met ernst, duidelijkheid, rijpheid, professionalisme  

 en volledigheid worden betoogd.

 Eén project kan verscheidene financiële behoeften omvatten. Een raming of verantwoording van de toekomstige  

 uitgaven is nodig voor een goed begrip van het project.

 Er kan financiële steun worden verleend om iemand aan een baan te helpen in verband met digitalisering en digitale  

 technologie. De uitbatingskosten moeten verband houden met het digitale project en mogen geen verband houden met  

 de gebruikelijke uitgaven van de gemeente. 
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 Alleen projecten die een minimumbegroting van € 25.000 rechtvaardigen, worden aanvaard.

 Als de totale begroting van het project meer dan € 25.000 bedraagt, kan de gemeente het verschil financieren  

 met eigen middelen en/of met andere financiële partners.

 Elk bedrag dat voor dit doel op een van de begrotingslijnen in de tabel voorkomt, zal moeten worden gerechtvaardigd  

 door een bijlage van hetzelfde bedrag waarin de toekomstige uitgaven worden vermeld.

 Het project moet worden uitgevoerd en voltooid binnen een termijn van ten hoogste drie jaar, te rekenen vanaf  

 de datum van ondertekening van de overeenkomst. De winnaar zal een overeenkomst ontvangen die hij moet  

 ondertekenen en waarmee hij na de prijsuitreiking toegang krijgt tot de fondsen.

 Deze criteria worden tijdens de selectieprocedure herhaaldelijk gecontroleerd. De externe deskundige kan om  

 aanvullende informatie verzoeken. Sollicitaties die niet aan de vereiste criteria voldoen, worden onverwijld en zonder  

 opgave van redenen uit de selectie verwijderd. Projecten moeten worden ingediend vóór 03 juli 2022 om 23.59 uur.

 De winnaar en de genomineerden krijgen desgewenst een halve dag de tijd om een videoclip te maken waarin ze hun  

 project voorstellen. Deze video zal aan het publiek worden gepresenteerd tijdens de uitreiking van de Prix Ardent  

 en zal worden uitgezonden op social media. In de komende jaren zal er ook een video van de vorderingen worden gemaakt.

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

 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 gemeente stemt in met de verspreiding van informatie over het project onder het publiek en met de voorlegging  

 van de 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 

 (Verordening EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

 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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