FAIR LOCAL GREEN DEAL
Projectvoorstel voor steden
NEDERLANDSE VERTALING
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1. INLEIDING VOORSTEL
Dit document is een aangepaste versie van het oorspronkelijke voorstel dat ICLEI Europe
heeft ingediend bij de Stichting Porticus. Het beschrijft hoe ICLEI Europe het project
coördineert en belicht wat er verwacht wordt van de vijf pilootsteden die bij het project
betrokken zijn.

2. SAMENVATTING VAN HET PROJECT
Het Fair Local Green Deal-project is gericht op het decentraliseren van de Europese
Green Deal en zo steden te creëren die zowel rechtvaardig als duurzaam zijn. De Fair
Local Green Deal speelt niet alleen in op de huidige klimaat- en sociale crisis, maar
integreert ook ecologische duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid, die vaak en
verkokerd worden.
De Fair Local Green Deal wil duurzame en rechtvaardige steden bevorderen door
middel van lokale green deals die door lokale overheden worden georganiseerd, maar
waarbij het volledige scala van belanghebbenden wordt betrokken, en ruimte maken voor
kwetsbare en kwetsbare gemeenschappen. Deze deals worden ontwikkeld in de geest
van burgerparticipatie en deliberatieve democratie.
ICLEI Europe heeft een voortrekkersrol gespeeld bij de ontwikkeling van deze aanpak
met lokale overheden en belangrijke beleidsactoren, waaronder de Europese
Commissie, het Europees Comité van de Regio's, het Europees Economisch en Sociaal
Comité, het Burgemeestersconvenant en de Europese Investeringsbank. De Fair Local
Green Deal, gecoördineerd door ICLEI, in nauwe samenwerking met vijf pilootsteden en
Porticus, heeft nu tot doel om van deze aanpak een realiteit te maken op stadsniveau.
De kern van het project zijn de overleg -en participatieprocessen van steden die
burgers betrekken bij het vormgeven van stadsspecifieke Lokale Green Deals. Lokale
overheden en burgers zullen samenwerken bij het identificeren van bestaand beleid en
bij het identificeren van thema's die verdere ontwikkeling vereisen. De vijf proefprocessen
zullen ook met elkaar verbonden zijn door middel van peer learning-activiteiten en zullen
uitgebreide co-evaluatie-inspanningen omvatten.
De output van het project zal bestaan uit publicaties (bijv. beleidsaanbevelingen,
rapporten)
toegankelijk,

en

multimediamateriaal

creatief

en

(bijv.

video's,

gebruiksvriendelijk

zijn.

illustraties,
Deze

infographics)

materialen

zullen

die
vrij

toegankelijk zijn op het ICLEI-platform (sustainablejustcities.eu) en zullen nuttig zijn voor
lokale overheden, beleidsmakers, burgers, vertegenwoordigers van het maatschappelijk
middenveld en onderzoekers, om zo te weten hoe ze een lokale Green Deal kunnen
starten in hun stad, stap voor stap. Deze middelen zullen ook rechtstreeks door ICLEI
worden gebruikt in haar toekomstige werkzaamheden met lokale overheden en in andere
projecten met diverse partners.
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Lokale Green Deal Methodologie
Aangezien de Europese Green Deal niet onmiddellijk toepasbaar is op lokaal niveau,
moet deze worden aangepast via lokale Green Deals (LDG’s). Dat zijn lokale
overlegprocessen die door een lokale overheid worden georganiseerd, maar mede
zijn

ontworpen,

geïmplementeerd

en

gecontroleerd

door

burgers

en

het

maatschappelijk middenveld.
Om lokale green deals te creëren en te implementeren, stelt ICLEI een methodologie
voor die bestaat uit vijf stappen:
#1 ANALYSE: We beginnen met het uitvoeren van een basisanalyse om een
diepgaand inzicht te krijgen in de unieke lokale context van elke deelnemende stad haar actoren en haar uitdagingen en barrières (bijv. Bestaande benaderingen van
participatie en beraadslaging, evenals haar lokale toezeggingen, strategieën en
actieplannen die al gericht zijn op Europese Green Deal (EGD) doelen).
#2 CO-DESIGN: Voortbouwend op de analyse zijn we van plan om samen met
steden een LGD-raamwerk te ontwerpen over hoe de participatieve en deliberatieve
processen van LGD eruit zullen zien. Omdat we kunnen verwachten dat steden
verschillende behoeften hebben, zal het kader van de LGD's aanpassing en
aanpassing aan de behoeften van elke stad mogelijk maken.
#3 CO-IMPLEMENTATIE: Deze stap omvat de co-implementatie van participatieve
en deliberatieve LGD-processen die, hoewel gefaciliteerd door lokale autoriteiten en
ondersteund door ICLEI, burgers en relevante belanghebbenden uit een breed
spectrum van sociale groepen in hun multi-stakeholder arrangementen. Dit is waar
we verwachten dat de stad en andere belanghebbenden zich ertoe verbinden om de
doelstellingen van de Europese Green Deal praktisch na te streven.
#4 CO-EVALUATIE: Het doel van deze stap is om de LGD-processen en hun
resultaten te co-evalueren om uitdagingen en kansen te identificeren voor het
verfijnen van het raamwerk en sluitende resultaten te voeden. De evaluatie door de
burgers van het LGD-proces (bijv. hun advies, kritiek en beoordeling) is van
fundamenteel belang om van LGD's een democratisch proces te maken dat in staat is
zichzelf te ondersteunen, aan te passen en te innoveren op basis van de behoeften
van de burgers.
#5 UPTAKE: De resultaten van lokale processen zullen worden meegenomen voor
implementatie en verdere acties door lokale besluitvormers in de pilotsteden. In dit
stadium voorzien we meer vertrouwen en een gevoel van eigenaarschap van EGDgerelateerde kwesties bij belanghebbenden. Bovendien zal ICLEI peer learningactiviteiten,

verspreiding

en

beleidsactiviteiten

uitvoeren

op

verschillende

bestuursniveaus .
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Figuur 1: Proces voor het project Fair Local Green Deals

3. PROBLEEMANALYSE
Het afwenden van de klimaatcrisis en het beperken van de wereldwijde temperaturen tot
een stijging van 1,5 graden vereist de snelle transformatie van onze stedelijke
gebieden, die bijdragen aan een groot deel van de uitstoot van broeikasgassen. We
kunnen dit echter niet doen zonder problemen van ongelijkheid en uitsluiting aan te
pakken.
Maar al te vaak gaat de ontwikkeling van stedelijke duurzaamheid voorbij aan sociale
implicaties en houdt ze geen rekening met de behoeften van

kwetsbare en

kwetsbare gemeenschappen. Dit dreigt bestaande patronen van uitsluiting en
onrechtvaardigheid te verergeren en zelfs nieuwe patronen te veroorzaken, evenals
terugslag en weerstand tegen koolstofarme oplossingen uit te lokken.
Tegelijkertijd heeft de Europese Green Deal een kans geopend om op een inclusieve en
rechtvaardige manier naar netto nul CO2-uitstoot te gaan. Dit potentieel zal echter
alleen worden gerealiseerd als de focus verschuift van grote top-down kaders naar
lokale, bottom-up inspanningen die de Europese Green Deal effectief decentraliseren
en matchen met de behoeften en ambities de bewoners.
Bij het aanpakken van deze problemen en het benutten van deze kans, test Fair Local
Green Deal (FLGD) een innovatieve aanpak - Lokale Green Deals - om stedelijke
duurzaamheidskwesties aan te pakken met rechtvaardigheid als kern door voort te
bouwen op burgerparticipatie.
Meer specifiek wil Fair Local Green Deal deze problemen aanpakken:
•

Waargenomen en feitelijke kloof tussen het Europese milieubeleid en de lokale
uitvoering ervan;

•

Beperkte mogelijkheden van de burgers om invloed uit te oefenen op Europees
beleid, zoals de Europese Green Deal;
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•

Beperkte participatie van burgers in de ruimtelijke ordening van hun stad;

•

Verkokerde aanpak bij het aanpakken van stedelijke milieuduurzaamheid en
sociale rechtvaardigheidskwesties.

De kans op verandering ligt in:
•

Lokale overheden in heel Europa in staat stellen participatieve co-designprocessen
(Local Green Deals) uit te voeren, die gericht zijn op het lokaliseren van de
Europese Green Deal ;

•

Empowerment van burgers, ook die uit kwetsbare categorieën, door participatie en
overleg gericht op co-creatie van Lokale Green Deals;

•

Empowerment van zowel lokale overheden als burgers door middel van peer
learning en translokale kennisuitwisseling over de Lokale Green Deal;

•

Lokale overheden in staat stellen een model (d.w.z. lokale green deals) te
implementeren dat, zonder het wiel opnieuw uit te vinden, bestaand en nieuw
stedelijk milieubeleid samenbrengt en tegelijkertijd eerlijkheid en rechtvaardigheid
bevordert.

Relevante bronnen:
•

Platform Duurzame rechtvaardige steden: https://sustainablejustcities.eu/keys

•

Mannheim Message:
https://conferences.sustainablecities.eu/mannheim2020/mannheim-message

•

Principes voor duurzame rechtvaardige steden:
https://sustainablejustcities.eu/principles

•

Belangrijkste aanjagers van stedelijk onrecht in het kader van duurzaamheid:
https://wiki.sustainablejustcities.eu/Database_of_drivers_of_injustice

4. MAATSCHAPPELIJK DOEL: WAT IS DE VISIE VAN HET PROJECT
VOOR DE TOEKOMST?
De visie van Fair Local Green Deal is om steden te bevorderen die zowel rechtvaardig als
duurzaam zijn door stedelijk milieu- en sociaal beleid te integreren onder de paraplu
van Local Green Deals, die zijn gebouwd op principes van gelijkheid, inclusie en
rechtvaardigheid. Deze processen worden bijeengeroepen door lokale overheden,
maar betrekken alle belanghebbenden en maken ruimte voor

kwetsbare en

kwetsbare gemeenschappen.
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De Lokale Green Deal-aanpak is geworteld in de geest van burgerparticipatie en
deliberatieve democratie. Dit is vooral belangrijk gezien het duidelijke bewijs dat burgers
en bewoners minder geneigd zijn om groen beleid te ondersteunen dat op een top-down
manier wordt geïmplementeerd zonder zinvolle participatie, en dat dergelijk beleid vaak
faalt inspelen op de behoeften van gemeenschappen.
Lokale Green Deals hebben het potentieel om zelfvoorzienend te worden, omdat ze
zowel lokale overheden als hun burgers in staat stellen om deel te nemen aan (sociale)
innovatie en aanleiding geven tot duurzamer, rechtvaardiger en geïntegreerd stedelijk
bestuur.

5. DOELEN: OP WELKE MANIEREN DRAAGT HET PROJECT BIJ AAN
VERANDERING?
Het project draagt bij aan verandering, door bij te dragen aan deze doelen:
1. Lokale overheden in heel Europa in staat stellen om participatieve codesignprocessen (Local Green Deals) uit te voeren , die gericht zijn op het
decentraliseren van de Europese Green Deal.
Specifiek:
•

Lokale overheden zullen de ervaring en middelen hebben om hun lokale
Green Deal te blijven ontwikkelen door middel van co-designprocessen

•

Lokale overheden zullen meer gevoel van verbondenheid en invloed
hebben op het Europese milieubeleid

2. Empowerment van burgers, inclusief die uit kwetsbare groepen, door middel van
participatie en overleg gericht op het co-creëren van lokale green deals.
Specifiek:
•

Burgers, ook uit kwetsbare groepen, zullen hebben deelgenomen aan het
vormgeven van het plan en het beleid van hun stad door middel van
participatie en overleg

•

Burgers zullen zich gemachtigd voelen om contact op te nemen met hun
lokale overheid

3. Empowerment van zowel lokale overheden als burgers door middel van peer
learning en translocale kennisuitwisseling over de Lokale Green Deal.
Specifiek:
•

Burgers zullen toegang kunnen houden tot bronnen over de Lokale Green
Deal en het netwerk van andere belanghebbenden
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•

Lokale overheden zullen vertrouwen op een ondersteunend netwerk dat
tijdens het project is opgezet om te leren en uit te wisselen.

4. Lokale overheden in staat stellen om bestaand en nieuw stedelijk milieubeleid –
en in sommige gevallen sociaal beleid– te integreren en tegelijkertijd eerlijkheid en
rechtvaardigheid te bevorderen
•

Lokale overheden zullen dichter bij het nieuwe beleidsmodel komen dat
zowel de instandhouding van het milieu als sociale rechtvaardigheid
aanpakt, en afstappen van de traditionele "verkokering"

•

Lokale

overheden

zullen

eerder

bestaande

klimaatplannen,

duurzaamheidsbeleid en milieuafspraken hebben gehergroepeerd en
verbonden onder de paraplu van de Lokale Green Deal

6. ACTIVITEITEN
Het project is verdeeld in zeven activiteiten en deeltaken. (M = projectmaand. Bijv. M1
= eerste maand - april 2022).

Tenzij anders vermeld, vereisen alle onderstaande

activiteiten de actieve betrokkenheid van elke stad. De taakbeschrijving geeft een
overzicht van de rol en verantwoordelijkheid van elke stad in elke activiteit. Bovendien
geven de mijlpalen een concreter overzicht van de belangrijkste doelstellingen
endoelstellingen van het project.
De tijdlijn is indicatief en kan enigszins veranderen om het succes van het project te
bevorderen. Naarmate het project vordert, zal ICLEI Europe de steden onmiddellijk
op de hoogte houden van specifieke data en tijdlijnen.

Activiteit 1 De state-of-the-art van steden in kaart brengen
Taak 1.1 (M1 – M6) ICLEI zal de pilootsteden ondersteunen bij het uitvoeren van een
nulmeting om (i) een dieper inzicht te krijgen in hun unieke context (bv. het in kaart
brengen van belangrijke actoren en barrières); en (ii) hun bestaande stedelijke
milieubeleid, -processen en -processen te beoordelen en methoden. Deze analyse
zal ten grondslag liggen aan het co-ontwerpproces van LGD (zie activiteit 3). Primaire
methoden omvatten desk research en interviews.
Mijlpalen voor activiteit 1

Steden
Mijlpalen
Iclei
Mijlpalen

Titel
Stad Mijlpaal 1.1
ICLEI Mijlpaal 1.1

Beschrijving
Nulmeting op basis van
ICLEI Europe sjabloon
Synthese van de nulmeting

Maand
augustus 2022
augustus 2022
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Activiteit 2 Het proces instellen
Taak 2.1 (M6 – M9) ICLEI zal alle pilootsteden verzamelen voor een eerste co-design
kick-off workshop, die deze elementen zal behandelen: (i) inleiding tot LGDmethodologische richtlijnen (zie methodologie sectie) en tijdlijn van het project (zie
sectie hieronder); — presentatie van de proefsteden en hun basisanalyses (d.w.z.
resultaten van activiteit 1); en (iii) co-ontwerp en peer-review van lokaal op maat
gesneden LGD-processen voor de implementatie van de beraadslagingsprocessen
(d.w.z. activiteit 3).
Mijlpalen voor activiteit 2
Mijlpalen
in steden

Titel
Stad Mijlpaal 2.1

City Milestone 2,2

Iclei
Mijlpalen

ICLEI Mijlpaal 2.1
ICLEI Mijlpaal 2.2

Beschrijving
Deelnemen
aan kick-off
workshop met pilot steden en
ICLEI Europe
Laatste bijdrage aan Local
Green Deal methodologisch
kader
Hosting kick-off workshop met
pilot steden
Vijf "mapping & planning"
rapporten (één voor elke
stad) over de "Lokale Green
Deal processen" bestaande
uit twee hoofdonderdelen :
1) In kaart brengen en
analyseren
van
het
bestaande
milieubeleid
van elke stad, evenals
overlegen
participatieprocessen
(output van activiteit 1)
2) Plan over hoe het Lokale
Green Deal-proces zal zijn
geïmplementeerd in die
stad.

Maand
september 2022

december 2022

September 2022
December 2022

Activiteit 3 Participatief proces
Taak 3.1 (M9 – M18) In taak 3.1 start elke pilootstad zijn lokale processen, die deze
stappen zullen volgen: (i) het opzetten van een lokale stakeholderconstellatie; ii)
participatief proces; iii) co-uitvoering van LGD-acties. ICLEI zal de processen in het
algemeen coördineren en gerichte ondersteuning bieden aan de pilootsteden.
Omdat Fair Local Green Deal tot doel heeft om stedelijk milieubeleid sociaal
rechtvaardig te maken, verwachten we een focus op hoe dit FLGD-beleid (zowel
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bestaand als aankomend) ook eerlijk is. Enkele van de vragen rond overleg hier
zouden kunnen zijn: Hoe zijn ze toegankelijk en hoe kunnen ze toegankelijker zijn?
Wat zijn de machtsstructuren achter dit beleid? Hoe betrekken ze burgers op de
lange termijn? Hier bieden de Keys for Sustainable and Just Cities een nuttig
hulpmiddel voor steden om de "eerlijkheid" van hun lokale green deals te evalueren.
We verwachten dat elke stad zal beslissen om lokaal in te zetten op verschillende
aspecten van de Europese Green Deal. ICLEI biedt technische basisondersteuning
op een lijst met verschillende onderwerpen. Bovendien zal ICLEI ervoor zorgen dat
steden

en

relevante

belanghebbenden

die

betrokken

zijn

bij

de

beraadslagingsprocessen zich ertoe verbinden de resultaten van deze processen te
benutten. In andere woorden, dat ze zich zullen committeren aan het ondertekenen
van een Local Green Deal.
Mijlpalen voor activiteit 3
Titel
Mijlpalen in
Stad Mijlpaal 3.1
steden
Stad Mijlpaal 3.2

Stad Mijlpaal 3.3

Iclei
Mijlpalen

ICLEI Mijlpaal 3.1

Beschrijving
Implementatie en hosting
van eerste Lokale Green Deal
participatief proces
Implementatie en hosting van
laatste Local Green Deal
participatief proces
Gedetailleerd rapport gebaseerd
op ICLEI Europe template op
uitvoering van de activiteit
Vijf co-evaluatieverslagen
over de wijze waarop de
beraadslaging en
participatieproces ontvouwd
werd in elke stad.

Maand
januari 2023

oktober 2023

november 2023

maart 2024

Activiteit 4 Geleerde lessen oogsten
Taak 4.1 (M1 – M8) Deze taak omvat de ontwikkeling van een raamwerk voor
effectieve monitoring, leren en evaluatie (MLE) gedurende het hele project. Het zal
zich niet alleen richten op kwalitatieve en kwantitatieve proces- en impactindicatoren,
het zal ook expliciet kwesties van gender, intersectionaliteit en rechtvaardigheid
aanpakken.
Taak 4.2 (M16 – M24) ICLEI zal elk pilootproces actief en continu monitoren en ervoor
zorgen dat de in T4.1 op te stellen indicatoren worden bereikt en dat de activiteiten
bijdragen aan eerlijke, billijke en rechtvaardige resultaten.
Taak 4.3 (M6 – M24) ICLEI zal een reeks peer learning events organiseren voor de
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steden. Deze zullen de vorm aannemen van (i) tweemaandelijkse webinars voor de
piloten om hun ervaringen en lessen te delen; en (ii) halfjaarlijkse interactieve
workshops (persoonlijk of online, afhankelijk van budget- en COVID-beperkingen) om
de kruisbestuiving van lokale processen en de gezamenlijk oplossen van opkomende
problemen. Bovendien worden pilotsteden thematisch samengevoegd tijdens de kickoff workshop (zie 2.1 hierboven) om extra mogelijkheden te bieden voor collegiale
coaching en samenwerking.
Taak 4.4 (M22 – M24) ICLEI en de pilootsteden zullen elkaar ontmoeten voor een
proces- en impactevaluatie eindworkshop om de uitkomsten van de LGD-processen te
beoordelen. Na deze workshop zullen de proefsteden worden gevraagd om
gedetailleerde feedback te verzamelen van de burgers en belanghebbenden die
hebben deelgenomen aan het LGD-proces..
Mijlpalen voor activiteit 4
Mijlpalen
in steden

Titel
Stad Mijlpaal 4.1

Stad Mijlpaal 4,2

Stad mijlpaal 4,3

Iclei
Mijlpalen

ICLEI Mijlpaal
4.1
ICLEI Mijlpaal
4.2

ICLEI Mijlpaal
4.3

Beschrijving
Bijdrage
aan monitoring,
leren
en
evalueren
kader
Neem deel aan peer learning
workshop
voor
kruisbestuiving over LGDervaringen met alle
steden
Neem deel aan de laatste
workshop om de resultaten
van LGD te beoordelen in
proces met alle steden
Afronding
monitoring,
leren
en
evaluatie
kader
Organiseer peer learning
workshop voor
kruisbestuiving op LGD
ervaringen tussen steden
Host laatste workshop om te
beoordelen resultaten van
LGD-proces met onder steden

Maand
November 2022

mei 2023

februari 2024

December 2022

mei 2023

februari 2024
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Activiteit 5 De resultaten repliceren
Taak 5.1 Opnieuw aansluiten bij lokaal beleid (M12-24) Het succes van Lokale Green
Deal-processen ligt uiteindelijk in het vermogen van uitkomsten op te nemen in lokaal
beleid, waardoor een langdurige impact wordt gegarandeerd. Om dit te waarborgen,
zullen pilotsteden worden gevraagd om burgemeesters en raden regelmatig te
informeren over hun processen en met hen te overleggen over hoe de resultaten het
beste kunnen worden vertaald in beleid. ICLEI zal onder meer het Europees
Economisch Sociaal Comité (EESC) en het Comité van de Regio's (CvdR) bij deze
activiteit betrekken om ervoor te zorgen dat i) Europese instellingen rechtstreeks
contact kunnen leggen met lokale overheden om meer te weten te komen over de
lokalisatie van de Europese Green Deal (ii) Er worden beleidsprocessen op EU-niveau
opgezet om lokale overheden verder te ondersteunen bij de uitvoering van de lokale
Green Deal-aanpak.
Taak 5.2 Outscaling (M18-24) Deze taak richt zich op het samenwerken met de
pilotsteden om Local Green Deals effectief uit te dragen door extra steden te
informeren en op te leiden en hen te ondersteunen bij het zetten van hun eerste
stappen in die richting. Dit houdt in dat (i) pilootsteden 2 trainingen organiseren met
hun partnersteden, voortbouwend op bestaand vertrouwen en samenwerking; ii) een
reeks webinars voor replicatorsteden; en (iii) de publicatie van een Local Green Deal
toolkit met de herziene methodologische richtlijnen, verhalen uit de pilotstad en andere
bronnen.
Mijlpalen voor activiteit 5

Mijlpalen in
steden

Iclei
Mijlpalen

Titel
Stad Mijlpaal 5.1

Beschrijving
Eerste officiële briefing met
college

Maand
maart 2023

Stad Mijlpaal 5,2

Laatste officiële briefing met
college

maart 2024

ICLEI Mijlpaal 5.1

Publicatie van een Local
Green Deal toolkit inclusief
de herziene methodologische
richtlijnen, verhalen uit elke
pilotstad.

februari 2024
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Activiteit 6 Communiceren en verspreiden
Taak 6.1 (M1 – M24) Projectwebsite: ICLEI zal zijn bestaande websites uitbreiden om
informatie over het project en zijn activiteiten te hosten. Het resultaat zal worden
geïntegreerd in het binnenkort te lanceren ICLEI Sustainable and Just Cities-platform,
een website gewijd aan steden die betrokken zijn bij de rechtvaardige transitie.
Social media kanalen: ICLEI zal gebruik maken van haar institutionele kanalen.
Pilotsteden zullen ook worden gevraagd om bij te dragen aan communicatieactiviteiten
via hun bestaande kanalen (sociale media, website) en mediacontacten.
Verspreiding

zal

ook

plaatsvinden

op belangrijke

evenementen (bijv.

ICLEI-

evenementen , Europese Week van regio's en steden, Groene Week van de EU, VNevenementen,

enz.)

en

proefsteden

worden

aangemoedigd

om

parallelle

stadsevenementen te gebruiken om verslag uit te brengen over het project.
Mijlpalen voor activiteit 6
Steden
Mijlpalen

Titel
Stad Mijlpaal 6,1
Stad Mijlpaal 6.2

Beschrijving
Maand
Publicatie op stadswebsite op augustus 2022
Fair Local Green Deal project
Publicatie op stadswebsite
mei 2024
van alle
belangrijke Fair
Local
Green
resultaten

Activiteit 7 Algemene coördinatie
Taak 7.1 (M1 – M24). Deze taak heeft betrekking op de algemene coördinatie,
monitoring en administratie van het project onder leiding van ICLEI Europe.
Gedurende de 24 maanden van het project wordt van de pilootsteden verwacht dat ze
in nauw contact blijven met ICLEI Europe (regelmatige vergaderingen, check-ins,
follow-ups , financiële rapportering...). Bovendien blijft ICLEI beschikbaar voor steden
die binnen haar capaciteit nodig zijn en rapporteert het regelmatig aan stichting
Porticus.
Mijlpalen voor activiteit 7

Steden
Mijlpalen

Titel
Stad mijlpaal 7,1

Beschrijving
Tussentijds financieel en
verhalend rapport

Maand
april 2023

Stad mijlpaal 7,2

Definitief financieel en verhaal mei 2024
rapport
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7. Begroting
De onderverdeling van het budget voor elke taak helpt bij het geven van een
overzicht van de minimale capaciteit (hier in dagen) die nodig is om elke activiteit te
voltooien, hoewel onze schatting is dat een grotere deelname mogelijk zou moeten zijn.
Na communicatie en overeenstemming met ICLEI Europe kunnen steden echter
budget verschuiven tussen activiteiten en kostencategorieën.
Begrotingsonderdeel

Kosten Jaar 1

Kosten Jaar 2

Totaal

Projectactiviteiten / Deliverables
Activiteit 1 - Mapping
5.000,00 €

5.000,00 €

Personeel (10 dagen per stad)

5.000,00 €

5.000,00 €

Verplaatsing (2 personen per stad aan 600 EUR)

1.200,00 €

1.200,00 €

Personeel (10 dagen per stad)
Activiteit 2 - Instellen

Activiteit 3 – Participatief proces
Personeel (55 dagen per stad)
Organisatiekost (2500 per stad)

13.750,00 €

13.750,00 €

27.500,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

5.000,00 €

4.166,67 €

8.333,33 €

12.500,00 €

3.600,00 €

3.600,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

1.000,00 €

2.000,00 €

1.200,00 €

1.200,00 €

1.250,00 €

1.250,00 €

2.500,00 €

33.866,67 €

36.633,33 €

70.500,00 €

Activiteit 4 - Oogsten
Personeel (25 dagen per stad)
Verplaatsing (3 reizen voor 2 personen aan 600 EUR / stad)
Activiteit 5 - Repliceren
Personeel (10 dagen per stad)
Activiteit 6 - Communiceren
Personeel (10 dagen per stad)

1.000,00 €

Verplaatsing (2 reizen voor 1 persoon aan 600 EUR per stad)
Activiteit 7 - Management
Personeel (10 dagen per stad)
Totaal projectbudget
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