Wedstrijdreglement Prijs Pionier Bedrijvige Kern

Opzet
1. UNIZO-Ondernemersvereniging VZW (hierna UOV), met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel,
Willebroekkaai 37, ondernemingsnummer 0414.831.386, is de organisator van de wedstrijd “Prijs
Pionier Bedrijvige Kern”. De wedstrijd wordt ondersteund door Eandis.
2. Met de wedstrijd wil UOV een initiatief van gemeenten, steden, ondernemersverenigingen of van
een private initiatiefnemer belonen, dat een uitzonderlijke bijdrage biedt in het versterken van een
kern van een stad of gemeente tot een Bedrijvige Kern.
De Bedrijvige Kern is een compacte, afgebakende zone in een stad of gemeente, met aaneengesloten
vormen van zichtbare bedrijvigheid. Het hart van de bedrijvige kern is nog steeds de detailhandel. Maar
deze handelskern wordt verweven of uitgebreid met andere economische activiteiten. De bedrijvige kern
is een plaats waar álle bedrijvigheid die niet omgevingsbelastend is een plaats krijgt, en waar dus niet
alleen handelaars en horeca, maar ook publieke en private dienstverleners, makers en vrije beroepen een
geschikte én zichtbare vestigingsplaats kunnen vinden. De kern is bij wijze van spreken één grote etalage.
Deze zichtbare aanwezigheid van bedrijvigheid zorgt voor een positieve aantrekkingskracht van de hele
kern.
3. Deelname aan de wedstrijd houdt in dat men alle bepalingen van dit reglement en de beslissing van
de organisator en jury’s onherroepelijk aanvaardt. Over de kandidaatstellingsdossiers wordt geen
briefwisseling gevoerd.

Welke initiatieven komen in aanmerking ?
4. De initiatieven die in aanmerking komen moeten gerealiseerd zijn in een kern van een gemeente of
stad in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
5. We bekronen een initiatief, project of structurele beleidsmaatregel van een gemeentebestuur of
lokale beleidsmakers, van een ondernemersvereniging of privé-initiatiefnemers dat
- aaneengesloten bedrijvigheid in een kern concreet stimuleert
- zichtbaarheid van bedrijvigheid in een kern concreet stimuleert
- een aanzet geeft tot de afbakening van een kern, door een pit in de kern te steken (bv. nieuwe
aantrekkingspool waardoor een kerngevoel ontstaat, aanpak leegstaande panden, gemeenschappelijk
winkelpunt..)
6. De initiatieven zijn concreet gerealiseerd, uitgevoerd of met een begin van uitvoering op het
moment van de kandidatuurstelling. Plannen of visies zullen niet bekroond worden.
7. Projecten die tijdens de afgelopen wedstrijden van de door UOV georganiseerde wedstrijd
“Laureaat Ondernemende Gemeente” werden genomineerd of bekroond, komen niet in aanmerking
voor deelname aan de wedstrijd Prijs Pionier Bedrijvige Kern.

Voorwaarden voor de kandidatuurstelling
8. De kandidatuurstelling moet minstens aan de volgende voorwaarden voldoen:





De kandidatuur moet ingediend worden via de inschrijvingsformat op de website
www.unizo.be/debedrijvigekern ten laatste op vrijdag 31 maart 2017.
Kandidaten kunnen enkel eigen projecten of initiatieven indienen. Wanneer het gaat om een
project dat werd uitgewerkt in samenwerking met andere partners, dient de indienende
kandidaat aan te tonen dat hij/zij de uiteindelijke verantwoordelijke van het project is, en dat
hij/zij garant staat voor de toestemming van de overige partners om deel te nemen aan de
wedstrijd en de aanvaarding van de deelnemingsvoorwaarden.
De kandidatuur dient volledig en waarheidsgetrouw ingediend te worden. Indien blijkt dat
bepaalde door de kandidaten verstrekte gegevens onjuist zijn, kan de jury de kandidaat
weigeren, uitsluiten of enige toegekende titel afnemen en een andere winnaar aanduiden.

Kandidaturen die niet beantwoorden aan deze vereisten komen niet in aanmerking voor deelname
aan de wedstrijd.
9. Kandidaten kunnen meer dan één project of initiatief indienen.
Verloop van de wedstrijd
10. Indien de kandidatuur door de organisatie wordt aanvaard, ontvangt de deelnemer een
bevestiging via e-mail waarin de inschrijving wordt aanvaard. Pas vanaf dat moment is de deelname
aanvaard.
11. Na aanvaarding mag de deelnemer meedingen naar één van de drie nominaties die per provincie
worden uitgereikt. De deelnemer wordt na aanvaarding van de kandidatuur automatisch ingedeeld in
de provincie waar het project werd uitgevoerd, en kan vervolgens enkel meedingen naar de drie
nominaties van die provincie.12. Uit de kandidaturen worden door een door UNIZO samengestelde
jury per provincie 3 genomineerden geselecteerd op basis van objectieve selectiecriteria. Deze
selectiecriteria zijn: Welke meerwaarde vormt het initiatief of de maatregel voor het realiseren van de
bedrijvige kern en wat is de impact en het effect op deze kern op lange termijn. Kunnen we spreken
van een duurzaam initiatief? Creëert de realisatie een bepaalde uitstraling? Waarin zijn de maatregel
of het initiatief origineel, experimenteel of vernieuwend? Welke rol speelt de gemeente bij het
realiseren van het initiatief? Op welke wijze zijn de ondernemers betrokken bij het tot stand komen
van de maatregel of het initiatief en de uitvoering ervan?
De jury beslist autonoom: tegen de beslissing van de jury of tegen haar samenstelling staat geen
beroep open. De jury is geen verantwoording verschuldigd ten aanzien van haar beslissingen.
13. De provinciale genomineerden worden bekendgemaakt op vrijdag 21 april 2017. Zij ontvangen
hiervan schriftelijke bevestiging. De provinciale genomineerden worden tevens vermeld op de website
www.unizo.be/debedrijvigekern.
14. Vanaf de publicatie van de genomineerden op de website www.unizo.be/debedrijvigekern is de
publieksstemming geopend. Het publiek kan vanaf die datum tot en met 15 mei 2017 stemmen op
haar favoriet project. De publieksstemming telt mee voor 25% van de totale score. Om geldig te
stemmen, moet de persoon die de stem uitbrengt, zijn/haar naam en mailadres ingeven via de
daartoe voorziene procedure op www.unizo.be/debedrijvigekern.

Het is toegestaan in opdracht van een derde een stem uit te brengen, op voorwaarde dat degene die
de stem uitbrengt een volmacht kan voorleggen wanneer de organisator daarom vraagt. Bovendien
kan per IP-adres maximaal 10 stemmen worden uitgebracht.
De organisator houdt zich het recht voor de uitgebrachte stemmen te controleren en bij vermoeden
van ongeldige stemmen de betrokken stemmen ongeldig te verklaren.
15. Alle provinciale genomineerden worden bovendien uitgenodigd voor de nationale selectie van 3
genomineerden. De genomineerden stellen hun project voor tijdens een pitching van 15 minuten aan
een door UOV samengestelde jury van experten in de loop van de maand mei 2017. De datum en
locatie van de pitching wordt aan de provinciale genomineerden meegedeeld bij de bevestiging van
hun nominatie. Om te kunnen meedingen naar de nationale nominatie is aanwezigheid op de pitching
verplicht.
16. De jury van experten geeft elk van de provinciaal genomineerden een score op basis van de in
punt 12 vermelde criteria, die meetelt voor 75% van de totale score. Na toevoeging van de scores van
de publieksstemming, beslist de jury over de drie kandidaten met de hoogste score. Tegen de
beslissing van de jury van experten is geen enkel verhaal mogelijk. Deze 3 nationale genomineerden
ontvangen een schriftelijke bevestiging van hun nominatie ten laatste op vrijdag 26 mei 2017.
17. De nationale genomineerden worden uitgenodigd om hun project voor te stellen tijdens een
studiedag die gekoppeld wordt aan de prijsuitreiking. Het uitroepen van de winnaar en de
prijsuitreiking heeft plaats op maandag 12 juni 2017 in Gent.
18. De winnaar mag de titel Pionier Bedrijvige Kern 2017 dragen.
Varia
19. UOV wijst als organisator van deze wedstrijd elke verantwoordelijkheid af mocht de wedstrijd door
overmacht of vreemde oorzaak gewijzigd of geannuleerd worden.
20. UOV behoudt zicht het recht voor om de wedstrijdperiode, de aangekondigde data, of het
wedstrijdreglement te wijzigen. Wijzigingen zullen steeds gecommuniceerd worden via de website
www.unizo.be/debedrijvigekern, waar de laatste versie van het wedstrijdreglement terug te vinden is.
21. De ingediende projecten of initiatieven, met inbegrip van foto- of beeldmateriaal, mogen door
UOV vzw en UNIZO vzw gepubliceerd worden, onder welke vorm ook, ter promotie van de activiteiten
van UOV en/of UNIZO. De indienende kandidaat verklaart te beschikken over de toestemming voor
dergelijke publicaties van alle personen of instanties die rechten kunnen doen gelden op het project,
en vrijwaart UOV en UNIZO voor elke aanspraak van de betrokken personen in dat verband.

