
        
 
 

Projectoproep  - Unieke diners op uitzonderlijke locaties 
 
2 project-oproepen 
 
Eerste projectoproep 
Openstelling van de kandidaturen: 16/01/2020  
Sluiting van de projectoproep: 17/02/2020 
Selectie van projecten: 27/02/2020 
 
Tweede projectoproep  
Openstelling van de kandidaturen: 15/06/2020  
Sluiting van de projectoproep: 15/09/2020 
Selectie van projecten: 24/09/2020 
 

1. Context 

Deze projectoproep kadert binnen het Interreg V project Ruralité. In dit project is het de bedoeling om de 
aantrekkelijkheid van de grensoverschrijdende bestemming (de Westhoek, Frans-Vlaanderen, Wallonie 
picarde, en de Montreuillois) te vergroten door innovatieve en grensoverschrijdende acties te ontwikkelen op 
vlak van gastronomisch toerisme. Om de economie van deze rurale regio te stimuleren willen we inzetten op 
netwerkvorming van toeristische actoren (streek- en hoeveproducenten, restaurants, cafés, logies en alle 
andere actoren met toeristische link). We moedigen de private sector aan  om ervaringsgerichte 
grensoverschrijdende projecten te ontwikkelen met het oog op het promoten van streekproducten en lokale 
knowhow. Meer concreet gaat het hier om de organisatie  van unieke diners op uitzonderlijke locaties.  
In de bijlage vindt u de lijst met gemeenten van de 5 betrokken gebieden waar het mogelijk is om een uniek 
diner op uitzonderlijke locatie te organiseren. 
 

2. Projectoproep 

De grensoverschrijdende partners lanceren een projectoproep met als doelstelling de culinaire knowhow, de 
streekproducten en de aantrekkelijkheid van de partner-gebieden van het project te verbeteren.  

Concreet verwachten we voorstellen voor een  ‘uniek diner op een uitzonderlijke locatie’ met als doel  het 
grote publiek (bewoners, toeristen,...) een innovatieve smaakervaring te laten beleven op een uitzonderlijke, 
onverwachte locatie (buiten de muren van een restaurant).  

Deze projectoproep heeft ook tot doel om partnerschappen tussen toeristische actoren te versterken:  
partners met culinaire knowhow in het werken met lokale producten en partners die een uitzonderlijke locatie 
(uitzonderlijk erfgoed, brouwerij, strand, veld, serre, toeristische site, luchthaven, ...) exploiteren. 
 

3. Technische criteria en selectiecriteria 

Alle grensoverschrijdende projecten (volgens onderstaande selectiecriteria) die gericht zijn op het valoriseren 
van grensoverschrijdende streekproducten op een buitengewone locatie zijn toegestaan voor deze 
projectoproep. We zijn op zoek naar projecten die uitblinken in culinaire creativiteit gecombineerd met een 



buitengewone locatie waardoor we bezoekers een unieke en ongewone ervaring kunnen bieden. Doelstelling is 
om bezoekers te laten kennis maken met de culinaire bijzonderheden van het grensoverschrijdende gebied.  
 
De geselecteerde projecten zijn projecten die het beste voldoen aan de volgende criteria en voorwaarden: 
 

- Voorwaarden om in aanmerking te komen: 
1. In aanmerking komende deelnemers: om in aanmerking te komen, moet het voorgestelde 

evenement duidelijk een partnerschap aantonen tussen ten minste één eigenaar van een 
ongebruikelijke locatie en één restaurateur / cateraar die gebruik maakt van lokale 
producten; 

2. Partnerschap: vereniging van actoren van verschillende aard (landbouwers, restaurateurs, 
verenigingen, logies, toeristische sites, plaatselijke ontwikkelingsmaatschappij, enz.) uit de 
grondgebieden die onder het project vallen; 

3. Duur: verplicht in de periode van 1 april 2020 tot 31 december 2022; 
4. Doelgroep: open voor het grote publiek 

 
- Beoordelingscriteria: 

1. Buitengewoon karakter en origineel concept van het project; 
2. Gebruik van een maximum aan lokale en seizoensgebonden producten uit de territoria van 

de partners (in bijlage vindt u de kaart en de lijst met gemeenten in de 5 betrokken 
territoria). De organisator dient minimum een aantal producten van het grondgebied van het 
programma te gebruiken (Frankrijk / Wallonië / Vlaanderen) buiten die van het eigen 
grondgebied; 

3. Bevordering van lokale productie en lokale knowhow in voedselproductie; 
4. Aantal geschatte couverts per diner volgens het concept (vermenigvuldigd met het aantal 

keren dat het evenement wordt herhaald); 
5. Samenwerking met 1 chef-kok uit het grensoverschrijdende gebied en tweetaligheid zijn een 

pluspunt. 
 

4. Het indienen van projecten 

Projecten moeten worden verzonden via het deelnameformulier dat online beschikbaar is op 
http://www.interreg-ruralite.eu/actua en op de partnerwebsites en dit vóór 17 februari 2020 voor de eerste 
oproep of 01 september 2020 voor de tweede oproep. De ingediende projecten moeten volgende elementen 
bevatten:  
 

- de structuur van het partnerschap 

- de naam van het project / evenement 

- de locatie   

- de geplande datum / data 

- de beschrijving van het project / evenement met toeristische doeleinden en het ongewone, 
grensoverschrijdende, uitzonderlijke  karakter ervan   

- de geschatte verkoopprijs per persoon (als indicatie)   

- eventuele animatie 

- de lijst van gevaloriseerde Belgische en Franse producenten  

- het geschat aantal couverts per diner vermenigvuldigd met het aantal keren dat het evenement 
herhaald wordt indien het evenement herhaald wordt 

- andere suggesties (nodige animatie, scenografie, … )  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.interreg-ruralite.eu/


 
 

5. Financiële tussenkomst van de projectpartners in het kader van het Europees project  

De 5 partners nemen volgende kosten voor hun rekening: 

• Promotie- en communicatiekosten in het hele grensoverschrijdende gebied, d.w.z. in het Frans en het 
Nederlands. 

Promotie / communicatie verloopt via de tools van de grensoverschrijdende partners van het project 
    Ruralité en eventueel via publicaties en / of mediapartnerschappen. 
 

• De kosten voor de logistieke organisatie van het project / evenement. 
Om het evenement logistiek te organiseren, doen de partners van het project Ruralité individueel een 
beroep op organisatorische/logistieke professionals voor 1 of meer evenementen, afhankelijk van de 
noden en de locaties. 

 
Bovenstaande kosten worden door de 5 projectpartners gedragen (binnen hun beschikbare middelen). Het 
maximale vastgelegde bedrag mag echter niet meer bedragen dan € 5.000 per project/evenement of € 5.000 
per projectpartner voor een gezamenlijk project/evenement. Deze middelen kunnen dus enkel besteed 
worden aan communicatie-/promotiekosten en kosten om het evenement logistiek te organiseren. Andere 
kosten zijn ten laste van de indieners van projecten (koks / traiteurs en locaties) omdat zij ook de begunstigden 
zijn van de inkomsten (verkoop van tickets/menu’s). 
 

6. Vergoeding van organisatoren en projectpartners  

- De verdiensten uit de verkoop van deze diners keert terug naar de organisatoren (locatie / chef) volgens 
hun voorafgaande afspraken.  

- 10% van de plaatsen voorzien tijdens het evenement worden gereserveerd voor partners van het 
project Ruralité voor promotie-acties (wedstrijden, pers,...) en de eventuele deelname van de 
projectpartners zelf.  

 

7. Vragen of inlichtingen 

- Toerisme Westhoek: Veerle Mertens -0032 51 51 93 47 of via mail veerle.mertens@westtoer.be 

- La Communauté de Communes de Flandre Intérieure: Meggy Delassus -0033 374 54 00 59 of via mail 
mdelassus@cc-flandreinterieure.fr   

- La Communauté de Communes des Hauts-de-Flandre: Virginie Naert -0033 328 68 29 79 of via mail 
virginie.naert@ot-hautsdeflandre.fr  

- Maison du Tourisme de la Wallonie picarde: Sabine Lezy -0032 69 78 98 14 of via mail lezy@visitwapi.be 

- Pas-de-Calais Tourisme: Elisabeth RETAUX -0033 321 10 34 60 of via mail developpement@pas-de-
calais.com 

 
 
 
Formulier dat online dient ingevuld te worden  (http://www.interreg-ruralite.eu/actua) of in te vullen en terug 
te sturen naar uw contactpersoon (hierboven vermeld). 
 
 
PRAKTISCHE INFORMATIE 
 
 

 
PARTNER 1 (organisator van het evenement) :  
Naam van de organisatie: 
Naam van de contactpersoon: 
Adres: 

mailto:veerle.mertens@westtoer.be
mailto:mdelassus@cc-flandreinterieure.fr
mailto:virginie.naert@ot-hautsdeflandre.fr
mailto:lezy@visitwapi.be
mailto:developpement@pas-de-calais.com
mailto:developpement@pas-de-calais.com


Land: 
Telefoon: 
E-mail: 
 

  
 

 
PARTNER 2: 
Naam van de organisatie: 
Naam van de contactpersoon: 
Adres: 
Land: 
Telefoon: 
E-mail: 
 

  
 

 
ANDERE GEASSOCIEERDE PARTNER  (facultatief) : 
Naam van de organisatie: 
Naam van de contactpersoon: 
Adres: 
Land: 
Telefoon: 
E-mail: 
 

   
 

 
Naam van het project 
 
 
 

 

 
Locatie 
 
 

  

 
Datum  
 

  
  

 
Prijs per persoon (schatting)  
 

  
 
SELECTIECRITERIA 
 

 
1. A - Beschrijving van uw project met toeristische doeleinden en zijn uitzonderlijk, grensoverschrijdend en 

origineel karakter.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
1. B - Eventuele animatie  
ja of neen 
Indien ja, welke?  
 
 
 
 

  
 

2. Lijst van te gebruiken Belgische en Franse streekproducenten (vb. product ‘x’ van streek- of 
hoeveproducent ‘y’ uit gemeente ‘z’ ) 
 
 
 
 
 

  
 

 
3.Geschat aantal couverts (vermenigvuldigd met het aantal keer dat het evenement herhaald wordt (indien 
van toepassing))  
 
 
 
 
 

4.Communicatiebehoeften 
 
 
 

5. Scenografische/decoratieve behoeften 
 
 
 
 

 



 
ANDERE SUGGESTIES 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
O Ja, ik verklaar dat ik op de hoogte ben van alle fiscale, sociale, administratieve,... formaliteiten en verklaar dat 
de locatie van het evenement voldoet aan de veiligheidsnormen met betrekking tot de succesvolle realisatie 
van dit evenement. 
 
Gelezen en goedgekeurd, 
 
 
 
 
 
 
Naam + datum 
Handtekening 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIJLAGE 1 : STEDEN EN GEMEENTEN VAN HET GRENSOVERSCHRIJDENDE GEBIED BETREFFENDE 
DEZE PROJECTOPROEP 
 

 
 
WESTTOER / TOERISME WESTHOEK 
 
ALVERINGEM          KOEKELARE    STADEN 
DIKSMUIDE          KORTEMARK    VEURNE 
HEUVELLAND          LANGEMARK-POELKAPELLE  VLETEREN 
HOOGLEDE          LO-RENINGE    WERVIK 
HOUTHULST          MESEN    ZONNEBEKE 
IEPER           POPERINGE 
 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE FLANDRE INTÉRIEURE 
ARNÈKE 
BAILLEUL 
BAVINCHOVE 
BERTHEN 
BLARINGHEM 
BOESCHEPE 
BORRE 
BOËSEGHEM 
BUYSSCHEURE 
CASSEL 

CAËSTRE 
EBBLINGHEM 
EECKE 
FLÊTRE 
GODEWAERSVELDE 
HARDIFORT 
HAZEBROUCK 
HONDEGHEM 
HOUTKERQUE 
LE DOULIEU 

LYNDE 
MERRIS 
MORBECQUE 
MÉTEREN 
NEUF-BERQUIN 
NIEPPE 
NOORDPEENE 
OCHTEZEELE 
OUDEZEELE 
OXELAËRE 



PRADELLES 
RENESCURE 
RUBROUCK 
SAINT-JANS-CAPPEL 
SAINT-SYLVESTRE-CAPPEL 
SAINTE-MARIE-CAPPEL 
SERCUS 

STAPLE 
STEENBECQUE 
STEENVOORDE 
STEENWERCK 
STRAZEELE 
TERDEGHEM 
THIENNES 

VIEUX-BERQUIN 
WALLON-CAPPEL 
WEMAERS-CAPPEL 
WINNEZEELE 
ZERMEZEELE 
ZUYTPEENE

 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES HAUTS DE FLANDRE 
 
BAMBECQUE  HONDSCHOOTE ST PIERREBROUCK  
BERGUES  HOYMILLE SOCX 
BIERNE  KILLEM STEENE 
BISSEZEELE  LEDERZEELE UXEM 
BOLLEZEELE  LEDRINGHEM VOLCKERINCKHOVE 
BROXEELE  LOOBERGHE WARHEM 
BROUCKERQUE MERCKEGHEM WATTEN 
CAPPELLEBROUCK MILLAM WEST-CAPPEL 
CROCHTE  NIEURLET WORMHOUT 
DRINCHAM  OOST-CAPPEL WULVERDINGHE 
ERINGHEM  PITGAM WYLDER 
ESQUELBECQ  QUAEDYPRE ZEGERSCAPPEL 
HERZEELE  REXPOEDE  
HOLQUE  ST MOMELIN  
 
MAISON DU TOURISME DE LA WALLONIE PICARDE 
 
ANTOING      CHIEVRES MONT DE L’ENCLUS 
ATH    ELLEZELLES PECQ  
BELOEIL   ENGHIEN PERUWELZ 
BERNISSART   FLOBECQ RUMES 
BRUGELETTE   FRASNES-LEZ-ANVAING SILLY 
BRUNEHAUT   LESSINES TOURNAI 
CELLES    LEUZE-EN-HAINAUT  
 
PAS-DE-CALAIS TOURISME 
 
AIRON-NOTRE-DAME      BIMONT    CREQUY 
AIRON-SAINT-VAAST    BOURTHES   CUCQ 
AIX-EN-ERGNY    BREXENT-ENOCQ   ECUIRES 
ALETTE     CAMIERS   EMBRY 
AMBRICOURT     CAMPAGNE-LES-BOULONNAIS ENQUIN-SUR-BAILLONS 
ATTIN      CAMPIGNEULLES-LES-GRANDES ERGNY 
AVESNES     CAMPIGNEULLES-LES-PETITES ESTREE 
AVONDANCE     CANLERS   ESTREELLES 
BEAUMERIE-SAINT-MARTIN  CLENLEU   ETAPLES-SUR-MER 
BECOURT     COLLINE-BEAUMONT  FRENCQ 
BERCK-SUR-MER    CONCHIL-LE-TEMPLE  FRESSIN 
BERNIEULLES     CORMONT   FRUGES 
BEUSSENT     COUPELLE-NEUVE  GROFFLIERS 
BEUTIN     COUPELLE-VIEILLE  HERLY 
BEZINGHEM     CREPY    HEZECQUES 
HUBERSENT     MONTCAVREL   SAINT-JOSSE 
HUCQUELIERS    MONTREUIL-SUR-MER  SAINT-MICHEL-SOUS-BOIS 
HUMBERT     NEMPONT-SAINT-FIRMIN  SENLIS 
INXENT     NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL SORRUS 



LA CALOTERIE    PARENTY   TIGNY-NOYELLE 
LA MADELAINE-SOUS-MONTREUIL  PLANQUES   TORCY 
LE TOUQUET     PREURES   TUBERSENT 
LEBIEZ      QUILEN    VERCHIN 
LEFAUX     RADINGHEM   VERCHOCQ 
LEPINE      RANG-DU-FLIERS   VERTON 
LONGVILLIERS    RECQUES-SUR-COURSE  VINCLY 
LUGY      RIMBOVAL   WABEN 
MANINGHEM     ROYON    WAILLY-BEAUCAMP 
MARESVILLE     RUISSEAUVILLE   WICQUINGHEM 
MATRINGHEM    RUMILLY   WIDEHEM 
MENCAS     SAINS LES FRESSIN  ZOTEUX 
MERLIMONT     SAINT-AUBIN 
 
 


