De Brugmann Stichting lanceert een projectoproep die tot
doel heeft de kwaliteit van behandeling en de
levenskwaliteit, aangeboden aan patiënten van het UVC
Brugmann, te verbeteren.

Voor wie ?

Inschrijving

Alle teams van het UVC Brugmann

Kalender
-

-

-

Lancering van de oproep : 10
september 2018
Deadline voor het indienen van
projecten : 15 oktober 2018
De dossiers zullen door een
onafhankelijke jury worden
geëvalueerd.
De resultaten worden
bekendgemaakt op de door
Filigranes georganiseerde
Nocturne (datum te bepalen).

-

-

Financiële steun
5.000 €

-

-

-

U kunt het
deelnemingsformulier
verkrijgen bij de Brugmann
Stichting (02 477 39 31/email :
foundation@chu-brugmann.be)
Het ingevulde formulier moet
uiterlijk tegen 15 oktober 2018
middernacht per email worden
opgestuurd naar :
foundation@chu-brugmann.be
De jury is samengesteld uit 3
bestuurders van de Brugmann
Stichting en uit 3
vertegenwoordigers van de
gezondheidssector.
De prijs wordt overhandigd
tijdens de Nocturne bij
Filigranes.

Contact
02 477 39 31
foundation@chu-brugmann.be

Place Arthur Van Gehuchtenplein 4-B-1020 Brussels
+32 2 477 39 31
foundation@chu-brugmann.be – www.brugmannfoundation.be
IBAN: BE04 3630 9206 1831-BIC:BBRUBEBB

Selectiecriteria
-

-

Het budget moet voldoende gedetailleerd zijn om de haalbaarheid ervan te
kunnen evalueren en na te gaan of het gevraagde bedrag overeenstemt met de
vooropgestelde doelstellingen.
Alle projectgerelateerde kosten met uitzondering van loon- en
functioneringskosten komen in aanmerking voor deze oproep.
De projecten moeten binnen het jaar na ontvangst van de gift van de
Brugmann Stichting opgestart worden.
Speciale aandacht zal worden besteed aan innovatieve projecten.
De projecten moeten gevalideerd worden door het diensthoofd/hiërarchische
verantwoordelijke van de kandidaat.
De projecten kunnen worden opgemaakt in het Nederlands, in het Frans of in
het Engels.

Komen niet in aanmerking
-

Steun aan individuele personen
Een project dat reeds gerealiseerd werd.

Verplichtingen van de deelnemers
Het goedgekeurde bedrag zal door de Brugmann Stichting worden overgemaakt na
voorlegging van facturen door de laureaat.
De laureaat wordt verzocht een bestedingsverslag voor te leggen binnen het jaar na
ontvangst van de gift.
De steun van de Brugmann Stichting moet worden vermeld in alle relevante
publicaties.

Indien de toegekende subsidie niet voldoende is om alle kosten
van het project te dekken, verbindt de Brugmann Stichting zich
ertoe om extra fondsen voor het project online te werven, in
nauwe samenwerking met de laureaat.
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