
DOCUMENT

VERPLICHT 

VOOR TYPE A

VERPLICHT 

VOOR TYPE B

WAAR 

TOEVOEGEN TOELICHTING

Mandaat

Indien van 

toepassing

Indien van 

toepassing

Stap 1 

Stap 3

Bewijs dat de aanvrager gemachtigd is om het projectvoorstel in te dienen. Bv. een ambtenaar die de 

aanvraag indient voor een gemeente, één van meerdere partners dient de aanvraag in … (Bewijs: 

ondertekende volmacht, uittreksel college van burgemeester en schepenen...)

Eigendom /beheer

Indien van 

toepassing

Indien van 

toepassing

Stap 1 

Stap 3

Bewijs dat de aanvrager eigendom is van het perceel/de percelen, bewijs van beheerrecht 

gecombineerd met het mandaat van de eigenaar. Deze bijlage(n) tonen aan dat het project uitgevoerd 

mag worden op het perceel/de percelen en dat het project minstens 10jaar in stand gehouden kan 

worden.

Macro / situatieschets ruime omgeving x o Stap 2 Geeft inzicht in de relaties van het project in het landschap en bovenliggende kaders.

Meso / situatieschets nabije omgeving x o Stap 2 Geeft inzicht in de relaties van het project met de nabije omgeving.

Micro / Inrichtingsplan x x Stap 2

Concreet inrichtings- en beplantingsplan met aanduiding van het type groenaanleg, de infrastructuur en 

de (half-)verharding en met duidelijke ruimtelijke referenties en inzicht gevend in volumes, oppervlaktes 

en afstanden.

Foto's x x Stap 2 Foto's van de beginsituatie van de locatie.

Mandaat van partners x x Stap 3

Bewijs dat de aanvrager gemachtigd is om het projectvoorstel in te dienen wanneer er meerdere 

partners zijn. Voor iedere partner is een mandaat nodig

Toelichting belanghebbende(n) o o Stap 3

Toelichting bij elke (groep) belanghebbende(n) op welke wijze ze betrokken werd bij de voorbereiding 

van het project en/of betrokken zal worden bij de uitvoering.

Projectbegroting x x Stap 4

Gedetailleerd overzicht van de voorziene kosten met duidelijke vermelding van de totale 

projectbegroting, het aangevraagd bedrag en het bedrag van eventuele co-financiering. Best xls of 

soortgelijk documenttype.

Andere subsidies of toelagen

Indien van 

toepassing

Indien van 

toepassing Stap 4

Ingeval er andere financiering bestaat voor het project moet dit document het bedrag en de kosten 

waarop dit bedrag van toepassing is vermelden. Ook financiering die na goedkeuring van deze 

projectoproep wordt ontvangen, moet doorgegeven worden aan het Agentschap.

Vrijblijvende bijlagen o o Stap 6

Alle documenten die een bijdrage kunnen leveren aan het inzicht in het project. Let op: de beoordeling 

gebeurt  aan de hand van de aanvraag en de verplichte bijlagen.

Opmerkingen: 

Uitgezonderd de projectbegroting kunnen documenten best als pdf toegevoegd worden.

Idealiter krijgen de documenten in bijlage een herkenbare naam. Bv. NijB2021_Vilvoorde_speelbos_mandaatpartner1

CHECKLIST BIJLAGEN AANVRAAG PROJECTOPROEP NATUUR IN JE BUURT


