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Sociaal-culturele projecten met laboratoriumrol - 2020
Organisatie

Project

Subsidie

Mobiel 21

Straat op mensenmaat
Mobiel 21 wil de inzetbaarheid van burgerwetenschap onderzoeken als katalysator voor burgerbetrokkenheid en -initiatief
in het streven naar leefbare straten en buurten. De organisatie wil met haar ‘telraam-methodiek’ op drie locaties
verkeerstellingen doen, en deze data op een toegankelijke manier ontsluiten aan de buurtbewoners. Vervolgens wil ze in
dialoog met de buurtbewoners interventies in de publieke ruimte ontwerpen, en zo op een gedragen manier werken aan
verkeersleefbaarheid op lokaal niveau. De publieke ruimte is hierbij onderwerp, actiedomein en forum.

43.540

Muntuit

Verspulling – Van deelplatform naar community van materiaalverzorgers en delers
Muntuit wil onze collectieve materialenvoetafdruk helpen verlagen aan de hand van een online deelplatform in
combinatie met een gemeenschapsmunt. De organisatie vertrekt vanuit twee proeftuinen met een inclusieve community.
Centraal staan het beheer van en de zorg voor materialen, het waarderen van de inzet en de ontwikkeling van
vaardigheden.

85.588

Commons Lab
Antwerpen

Commons Lab Antwerpen (CLA), het allereerste Commons Laboratorium in Vlaanderen
De droom van CLA is dat de stadsregio Antwerpen meer als een common zou beheerd worden, d.w.z. een beheer door alle
'gebruikers' samen, op een gelijkwaardige, faire, zorgzame, open manier. De organisatie streeft naar een paradigmashift,
waarbij burgers meer greep krijgen op hun stad, en ruimte veroveren die traditioneel door de overheid of de markt werd
ingenomen.

112.300

De Landgenoten

Van passieve consument naar actieve burger: Hoe breng jij grond tot leven?
De Landgenoten werkt rond het beheer van landbouwgrond als common. Met dit project wil de organisatie lerend op zoek
gaan naar nieuwe werkvormen en participatieve praktijken waarbij de lokale bevolking wordt betrokken bij het vinden en
de uitbating van nieuwe landbouwgrond. De organisatie wil zo een draaiboek ontwikkelen voor lokale gemeenschappen
die aan de slag willen rond de thematiek van landbouwgrond. De organisatie wil groeien naar een lokaal verankerde
beweging van geëngageerde burgers die samen duurzame landbouw mee mogelijk maken.

49.930

Growfunding

TOTAAL

Growfunding / Vlaanderen
Growfunding / Vlaanderen zet civic crowdfunding in als hefboom voor het versterken van het zelforganiserend vermogen
van onze samenleving. De nieuwe deelwerking richt zich op co-creatie van sociaal-culturele praktijken en projecten door
civic crowdfunding in te zetten als financieringstool, communicatie-instrument, en participatiemethodiek. Hiervoor wordt
een nieuwe webpagina ontwikkeld, een ondersteunend ecosysteem uitgebouwd en de Civic Crowdfunding Free School
gelanceerd.

84.331

375.689

