
 

Reglement van de projectoproep – “Open Call for ideas – Blauw Park van de Eurometropool” 

1. Voorwaarden voor kandidaatstelling 

Potentiële 
kandidaten 

 “Open Call for ideas” staat open voor alle studenten die architectuur of 
stedenbouw studeren. Studenten die zich tijdens het academiejaar 2018-
2019 hebben ingeschreven bij instellingen voor hoger onderwijs die deze 
disciplines aanbieden. 

Gelet op de door de sites gestelde vragen is multidisciplinariteit in de 
samenstelling van de teams (3 leden) gewenst, maar niet noodzakelijk. 

De kandidaten zal worden gevraagd één van de sites te kiezen die bij hun 
inschrijving werden voorgesteld. 

De kandidaten zullen een bescheiden project moeten realiseren op één van 
de drie studie-sites overeenkomstig de voorwaarden en vereisten van de 
lokale overheid. De haalbaarheid en het realisme van het project zullen één 
van de evaluatiecriteria zijn voor de door de kandidaten ingediende 
projecten. 

2. Inschrijving 

Kandidaten kunnen zich inschrijven op de website van het Blauwe Park van de Eurometropool – 
www.hetblauwepark.eu – via de hiervoor aangemaakte rubriek: “Open Call for Ideas” 

Door zich in te schrijven, aanvaarden de kandidaten het wedstrijdreglement. 

Voor te leggen stukken: 

- De studentenkaart 2018-2019 

- Het getuigschrift 2018-2019 waaruit blijkt dat de kandidaat een opleiding volgt die 
verband houdt met de disciplines waarop de projectoproep betrekking heeft 

De rubriek “inschrijving” zal eveneens worden aangevuld met de dossiers en synthetische fiches 
van de desbetreffende sites, de voorstelling van de strategische assen en de documentatie over 
het Blauwe Park van de Eurometropool. 

De inschrijvingen zijn geopend van 1 juli 2019 tot 15 augustus 2019 om 23u59. (op 15 september 
om 23u59) 

Na validatie van de aanvragen krijgen de teams een code toegekend die ze op al hun producties 
moeten vermelden. 

3. Elementen ter beschikking van de kandidaat 

Synthetische dossiers van elke site 
(die tijdens de oproep tot 

Een voorlopig dossier zal online beschikbaar zijn voor elke 
site (in de rubriek “Open Call for Ideas”), om de kandidaten 
te helpen bij de keuze van hun site. Elk dossier zal het 

http://www.hetblauwepark.eu/


 

kandidaatstelling ter beschikking 
worden gesteld van de kandidaten) 

volgende omvatten: een verklarende fiche over de 
Eurometropool en het Blauwe Park, een synthetische fiche 
met een presentatie van de site en een kaart ter situering 
van de site.  

De bestanden zullen beschikbaar zijn in het Nederlands, 
Frans en Engels. 

Werkdossier 

Na validatie van de kandidaturen hebben de kandidaten 
toegang tot het volledige dossier van de gekozen site. Het 
dossier omvat verschillende documenten: 

- een synthetische fiche van de institutionele actoren 
die betrokken zijn bij het project 

- een contextuele fiche van de site waarin de 
strategische krachtlijnen en uitdagingen van de site 
worden uiteengezet 

- een kaart van de Eurometropool 

- een kaart van de strategische site 

- een luchtfoto van de strategische site 

- verschillende foto’s van emblematische plaatsen van 
de site 

- alle logo’s die u gevraagd zullen worden in uw 
producties in te voegen 

FAQ 

Een FAQ (veelgestelde vragen) over het reglement, 
inschrijvingsmodaliteiten en de studieterreinen is 
beschikbaar op de website van het Blauwe Park, in de 
rubriek “Open Call for Ideas”. Op die manier kunnen de 
kandidaten al hun vragen stellen, met het oog op het 
waarborgen van de gelijkheid. 

4. Voorwaarden voor de inzendingen 

Digitale inzending De inzendingen worden digitaal via e-mail bezorgd. 

Anonimiteit en verplichte 
vermeldingen 

De inzendingen zijn anoniem. De niet-naleving van deze 
regel zal aanleiding geven tot de eliminatie van het team. 
Enkel de code die de kandidaten bij de inschrijving 
ontvangen, mag op de inzendingen vermeld worden. 

Taal 
Het project mag ingediend worden in het Nederlands, Frans 
of Engels.  



 

Vorm van de inzendingen Maximaal 2 posters in A0-formaat 

Controle van de verzending van de 
inzendingen 

Na ontvangst van de inzendingen, krijgt u een 
bevestigingsmail toegestuurd. De uiterste datum voor 
verzending is 10 september 2019 om 23u59. (op 30 
september 2019 om 23u59). 

De jury komt samen midden oktober 2019. 

5. Resultaten en prijzen 

Resultaat 
De resultaten zullen worden bekendgemaakt in Kortrijk op 23 
oktober 2019 naar aanleiding van de “Kortrijk Creativity 
Week”. 

Prijzen 
3 projecten worden als laureaat gekozen (1 per site): zij 
mogen instaan voor de studie bij de realisatie van het 
project en krijgen een “water”-verblijf in de Eurometropool. 

Speciale vermelding 
Het beste project van de 3 geselecteerde projecten zal een 
specifieke titel krijgen.  

6. Communicatie over de wedstrijd 

Lancering 1 juli 2019 

Bekendmaking 
De projecten zullen bekend worden gemaakt op de website 
van het Blauwe Park. 

 

 

 


