
 

 

 

 
 
 
 

EUROPESE AWARDS VOOR ONDERNEMERSCHAPSBEVORDERING 

2023 
 

PRAKTIJKHANDLEIDING 
 
 
 

 
  



Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering 2023 2/13 

 

 

 

Vooruitgangstraat 50 

1210 Brussel 

Ondernemingsnr: 0314.595.348 

 

 0800 120 33 (gratis nummer) 

 

 facebook.com/FODEconomie 

 

 @FODEconomie 

 

 linkedin.com/company/fod-economie  (tweetalige pagina) 

 

 instagram.com/fodeconomie 

 

 youtube.com/user/FODEconomie 

 

 https://economie.fgov.be 

 

Verantwoordelijke uitgever: 

Séverine Waterbley 

Voorzitter van het Directiecomité 

Vooruitgangstraat 50 

1210 Brussel 

 

Internetversie 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
  

https://www.facebook.com/FODEconomie
https://twitter.com/fodeconomie
https://linkedin.com/company/fod-economie
https://www.instagram.com/fodeconomie/
file://///mineco2000/dfs-eco/S4/0443-Impr-Druk/Projets/004-18%20Charte%20graphique%20SPF/brochure_word/youtube.com/user/FODEconomie
https://economie.fgov.be/


Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering 2023 3/13 

 

 
 
 

 

INHOUDSOPGAVE 
 
EUROPESE AWARDS VOOR ONDERNEMERSCHAPSBEVORDERING .......... 1 

1. DEFINITIE EN ACHTERGROND ...................................................................... 4 
1.1. Een prijs voor de uitmuntende promotie van ondernemerschap .................... 4 

1.2. Doelstellingen ................................................................................................ 4 
1.3. Het belang van ondernemerschap ................................................................. 4 

1.4. Voordelen voor deelnemers aan en winnaars van de Awards ....................... 5 
2. METHODOLOGIE ............................................................................................. 5 

2.1. Doelgroep ...................................................................................................... 5 
2.2. Categorieën ................................................................................................... 6 

2.3. Selectieproces in twee stappen ..................................................................... 7 
2.3.1. Nationaal niveau ......................................................................................... 7 

2.3.2. Europees niveau ......................................................................................... 8 
2.4. Deelnamecriteria ............................................................................................ 9 

2.5. Beoordelingscriteria ..................................................................................... 10 
3. NATIONALE BEOORDELING EN SELECTIE ................................................ 11 

3.1. Deelnamecriteria .......................................................................................... 11 
3.2. Selectiecriteria ............................................................................................. 11 

3.3. Selectie van de genomineerden ................................................................... 12 
4. Bijlage .......................................................................................................... 12 

4.1. Voorbeeld score blad Europese jury ............................................................ 12 
 



Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering 2023 4/13 

 

1. DEFINITIE EN ACHTERGROND  
 
1.1. Een prijs voor de uitmuntende promotie van ondernemerschap  

De Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering, ingesteld door de 
Europese Commissie, erkennen en belonen uitmuntende initiatieven die het 
ondernemerschap steunen op lokaal, regionaal en/of nationaal niveau. De Awards die 
gelanceerd zijn in 2005, zijn niet alleen een verkiezingswedstrijd, maar zijn ook 
bedoeld om de aandacht te vestigen op resultaatgerichte activiteiten en 
beleidsaspecten van ondernemerschap en om successen in de schijnwerpers te 
zetten. 

 

Ieder jaar worden er Europese Award-winnaars uitgeroepen, die als voorbeeld en 
inspiratie voor anderen kunnen dienen.  

 

De verkiezing staat open voor deelnemers uit de 27 lidstaten1 van de Europese Unie 

evenals Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo*, Montenegro, Noord-Macedonië, 
Servië, Turkije, Armenië, Moldavië, Oekraïne, IJsland. 

 
1.2. Doelstellingen  

1. Succesvolle activiteiten en initiatieven ter bevordering van ondernemingen en 
ondernemerschap identificeren en erkennen;  

2. Voorbeelden van goed ondernemerschapsbeleid en beste praktijken voor het 
voetlicht brengen en uitwisselen;  

3. De rol van ondernemers in de samenleving promoten; en  

4. Potentiële ondernemers aanmoedigen en inspireren.  
 
1.3. Het belang van ondernemerschap  

Een ondernemersvriendelijk beleid speelt vanzelfsprekend in op de behoeften van 
het midden- en kleinbedrijf (kmo), een vitaal onderdeel van de Europese economie 
waartoe meer dan 99% van de Europese bedrijven behoort. Kmo’s zorgen voor 
innovatie, concurrentie, flexibiliteit op de arbeidsmarkt en, het allerbelangrijkste, 
banen.  

 

De DG Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf wil 
daarom bedrijfsondersteunende initiatieven belonen, in het bijzonder door het belang 
van ondernemerschap te erkennen.  

 

Gezien de geografische en culturele spreiding van de inzendingen uit de gehele 
Europese Unie zullen de beste werkwijzen hoogstwaarschijnlijk een afspiegeling 
vormen van de verschillende manieren waarop regio’s, centra, steden, gemeenten en 
gemeenschappen een creatieve invulling geven aan een ondernemersvriendelijk 
klimaat en ondernemersvriendelijke werkwijzen.  

 

 
1 België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, 
Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, 
Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, en Zweden 
* Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet en is in overeenstemming met 
Resolutie 1244/1999 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de 
onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo. 
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1.4. Voordelen voor deelnemers aan en winnaars van de Awards  

Alle inzendingen die door hun betreffende land worden voorgedragen voor deelname 
aan de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering, worden uitgenodigd 

om de uitreikingceremonie bij te wonen. 

 

Er wordt informatie over alle initiatieven van de genomineerden gepubliceerd op de 
website van de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering, om deze 
beschikbaar te maken aan een zo groot mogelijk publiek. Aan de hand van een 

campagne in de media en de sociale media worden de genomineerden 
bekendgemaakt en in de schijnwerpers gezet. 

 

Er zijn twee soorten Award-winnaars: categoriewinnaars voor de creatieve invulling 
van ondernemerschapswerkwijzen en één winnaar van de Grote Prijs van de Jury. 
Naast de Award zelf krijgen de winnaars ook erkenning voor hun creativiteit en 

succesvolle werkwijze. Hierdoor kunnen zij anderen inspireren door als rolmodellen 
voor de gehele EU te fungeren.  

 

Op nationaal en Europees niveau zullen er media-activiteiten plaatsvinden om de 
winnaars zowel in hun eigen regio als via de meest vooraanstaande Europese media 
de erkenning te geven die zij verdienen.  

 
2. METHODOLOGIE  
 
2.1. Doelgroep  

De verkiezing staat open voor overheidsinstanties in de EU of in Albanië, Bosnië en 

Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië, Turkije, Armenië, 
Moldavië, Oekraïne en IJsland. In aanmerking komen instanties zoals nationale 
organisaties, steden, gemeenten, regio’s en gemeenschappen, maar ook publiek-
private samenwerkingsverbanden van overheden met ondernemers, 
onderwijsprogramma’s en ondernemersorganisaties. Voor de categorie verantwoord 
en inclusief ondernemerschap (categorie 6) komen particuliere entiteiten die vallen 
onder de kmo-definitie zoals uiteengezet in de kmo-definitie (aanbeveling van de 

Europese Commissie van 6 mei 2003 (2003/361/CE)) in aanmerking voor een 
aanvraag, op voorwaarde dat het project dat tot doel heeft deel te nemen aan de 
wedstrijd niet de kernactiviteit van de kmo is. De belangrijkste factoren die bepalen 
of een onderneming een KMO is, zijn  

 

1. personeelsbestand 
2. omzet of balanstotaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/european-commission-reveals-winners-of-european-enterprise-promotion-awards-eepa/
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kmos-en-zelfstandigen-cijfers/definities-en-bronnen
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2.2. Categorieën  

Er zijn zes Award-categorieën. In elke categorie wordt erkenning verleend aan 

lokale, regionale of nationale initiatieven die de ondernemingsprestaties op een 
hoger niveau hebben gebracht:  

 
1. Bevordering van de ondernemingszin: erkent initiatieven op nationaal, 

regionaal of lokaal niveau die de ondernemingszin van met name jonge 
mensen en vrouwen bevorderen.  

 
Voorbeelden: evenementen en campagnes die het imago van 
ondernemerschap en ondernemers bevorderen en een cultuur die creativiteit, 
vernieuwing en risicoaanvaarding stimuleert. 
 

2. Investering in ondernemingsvaardigheden: erkent initiatieven 

op nationaal, regionaal of lokaal niveau om ondernemers-, management- en 
werknemersvaardigheden te verbeteren. 

 
Voorbeelden: bevordering van specifieke vaardigheden zoals de technische 
kennis die vereist is in de ambachtelijke sector, taalvaardigheden, digitale 
vaardigheden, mobiliteit en mentorschema's voor ondernemers, opleiding 
ondernemerschap op scholen en universiteiten.  
 
 

3. Ondersteuning van de digitale transitie: ondersteuning van de digitale 
transitie van ondernemingen die hen in staat stellen digitale technologieën, 
producten en diensten van welke aard dan ook te ontwikkelen, op de markt te 

brengen en te gebruiken. 
 

 
4. Verbetering van het ondernemingsklimaat en ondersteuning van de 

internationalisering van het bedrijfsleven: erkent innovatieve 
beleidsmaatregelen en initiatieven op nationaal, regionaal of lokaal niveau, 

die Europa de meest aantrekkelijke plaats maken om een bedrijf te starten, 
te exploiteren, te laten groeien en op te schalen op de eengemaakte markt, 
de wetgevings- en administratieve procedures voor bedrijven te 
vereenvoudigen en het beginsel "Denk eerst klein" toe te passen ten gunste 
van kleine en middelgrote ondernemingen. 

 
Voorbeelden: maatregelen om de administratieve rompslomp te verminderen, 
nieuwe bedrijven van de grond te krijgen, de overdracht van 
bedrijfseigendom te ondersteunen, de toegang tot de markten voor 
overheidsopdrachten voor kmo's te vergemakkelijken. Projecten ter 
ondersteuning van internationale samenwerking tussen bedrijven, informatie- 
of matchmakingsinstrumenten, ondersteunende diensten of regelingen die 
kmo's helpen naar het buitenland te gaan 
 

5. Ondersteuning van de duurzame transitie: erkent beleidsvormen en 

initiatieven op nationaal, regionaal en lokaal niveau die de duurzame 
transitie ondersteunen en aandacht schenken aan aspecten zoals de 
circulaire economie, klimaat-neutraliteit, schone energie, bronnenefficiëntie 
of biodiversiteit door bijvoorbeeld het ontwikkelen van groene 
vaardigheden, matchmaking of financiële ondersteuning. 
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Voorbeelden: Ondernemingen steunen die zich met name duurzame 
bedrijfsmodellen aanmeten. 

 
 

6. Verantwoord en inclusief ondernemerschap: erkent nationale, regionale 
of lokale acties van overheidsinstanties of openbare/private 
samenwerkingsverbanden die sociaal verantwoord ondernemen bevorderen 
bij kleine en middelgrote bedrijven. Deze categorie erkent ook de 
inspanningen die worden geleverd om het ondernemerschap in benadeelde 
groepen te bevorderen, bijvoorbeeld bij werklozen, en vooral bij langdurig 

werklozen, legale migranten, gehandicapten of leden van etnische 
minderheden. 
 
Voorbeelden: sociale of non-profitondernemingen die via hun 
ondernemerschap tegemoetkomen aan de behoeften van de maatschappij.  

 

De Europese jury kent ook de Grote Prijs van de Jury toe aan de inzending van om 
het even welke categorie die beschouwd wordt als het meest creatieve en 
inspirerende initiatief ter bevordering van het ondernemerschap.  
 
2.3. Selectieproces in twee stappen  

De selectie voor de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering vindt 

plaats in twee stappen. De eerste selectie vindt plaats op nationaal niveau. Alleen 
inzendingen die deze selectie doorstaan, komen in aanmerking voor de Europese 
Awards. 
 
2.3.1. Nationaal niveau  

De nationale coördinator promoot de Europese Awards voor 

Ondernemerschapsbevordering in zijn/haar land en nodigt alle geschikte initiatieven 
uit om deel te nemen aan de nationale selectieprocedure. In België moeten de 
deelnemers aan de nationale fase van deze wedstrijd hun kandidatuur uiterlijk op 
maandag 15 mei indienen. 

 

De coördinatoren fungeren als helpdesk voor potentiële inzenders die hulp of uitleg 
nodig hebben tijdens de aanmeldingsprocedure. In dit document worden er 
richtlijnen verstrekt voor de selectie van de genomineerden.  

 
Uit de ontvangen inzendingen selecteren de coördinatoren maximaal twee 
initiatieven uit twee verschillende categorieën als de genomineerden van hun land 
voor de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering. 

 

Over de besluitvormingsprocedure mag de coördinator van elk land zelf beslissen, 
maar elk land moet zijn keuzes kunnen onderbouwen met transparante verslagen, 
bv. notulen van de selectievergadering, als en wanneer de Europese Commissie 
daarom vraagt. 

 

Elk land kan maximaal twee nationale kandidaten hebben in twee verschillende 
categorieën van de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering. 
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2.3.2. Europees niveau  

Zodra de coördinatoren hun ene of maximaal twee nationale kandidaten hebben 
ingezonden, worden de deelnameformulieren – maximaal 10 pagina's – naar de 
Europese Commissie doorgestuurd.  

 

De leden van de Europese Jury worden gekozen door de Europese Commissie. 

 

De jury bestaat uit een vertegenwoordiger uit de academische wereld, een 
ondernemersorganisatie, een vertegenwoordiger van het Voorzitterschap van de 
Raad van de Europese Unie in het eerste halfjaar die een ondernemer, een 
ondernemersorganisatie of een hoge overheidsvertegenwoordiger kan zijn en een 
hoge overheidsvertegenwoordiger uit het Voorzitterschap van de Raad van de 
Europese Unie in de tweede helft van dat specifieke jaar. Er zijn ook twee vaste 

vertegenwoordigers: een van het DG Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en 
Midden- en Kleinbedrijf en een van het Comité van de Regio’s. De Commissie nodigt 
ook de winnaar van de Grote Prijs van de Jury uit een voorgaand jaar uit om zitting 
te nemen in de jury voor het volgend jaar. 

 

De inzendingen worden opgenomen in een database en de juryleden ontvangen alle 
inzendingen als elektronische bestanden. Op verzoek wordt aanvullende informatie 
verstrekt.  

 

De jury vergadert in Brussel over de inzendingen. De leden benoemen een 
voorzitter, wiens stem de doorslag geeft bij gelijke stand. De juryvergadering wordt 

bijgewoond door een secretarieel medewerker van het ingehuurde bureau.  

 

De jury stelt een shortlist op van de inzendingen. Tijdens de vergadering wordt een 
winnaar in elke categorie gekozen uit de shortlist alsook een winnaar van de Grote 
Prijs van de Jury. De jury maakt haar keuze aan de hand van de hieronder 
beschreven deelnamecriteria en beoordelingscriteria.  

 

Als de jury vindt dat een inzending in een andere categorie thuishoort, kan zij deze 
overplaatsen. Zij kan ook besluiten een prijs niet toe te kennen als de kwaliteit van 
de inzendingen onvoldoende wordt geacht.  

 

De jury deelt de uitkomsten van haar beraadslagingen mee aan de Europese 
Commissie, die de categoriewinnaars en de winnaar van de Grote Prijs van de Jury 
aanwijst. Het besluit van de Jury is definitief.  

 

Alle genomineerden worden uitgenodigd op de uitreikingceremonie, waar de 
categoriewinnaars en de winnaar van de Grote Prijs van de Jury zullen worden 

bekendgemaakt.  
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2.4. Deelnamecriteria  

De verkiezing staat open voor alle lokale, regionale en nationale overheidsinstanties 
in de E.U., evenals Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Noord-

Macedonië, Servië, Turkije, Armenië, Moldavië, Oekraïne en IJsland. Dit omvat 
steden, gemeenten, regio’s en gemeenschappen, maar ook publiek-private 
samenwerkingsverbanden van overheden met ondernemers, onderwijsprogramma’s, 
bedrijven en ondernemersorganisaties. Projecten die uitsluitend afkomstig zijn van 
particuliere ondernemingen of particulieren komen niet in aanmerking, afgezien van 
de categorie Verantwoord en inclusief ondernemerschap. Particuliere entiteiten 
komen in aanmerking voor deze categorie indien ze onder de kmo-definitie vallen 
zoals uiteengezet in de kmo-definitie (aanbeveling van de Europese Commissie van 6 
mei 2003 (2003/361/CE)), op voorwaarde dat het project waarmee de kmo wenst 
deel te nemen, niet de kernactiviteit van de onderneming is. 

 

Ook gezamenlijke nominaties uit meer dan één land voor grensoverschrijdende 

initiatieven worden aanvaard, mits alle betrokken landen hieraan hun steun 
verlenen.  

 

De Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering zijn bedoeld als beloning 
van beleid ter bevordering van ondernemerschap op lokaal, regionaal of nationaal 
niveau. Daarom staan de prijzen open voor alle overheden die beleid ontwikkelen. 

 

De definitie van overheidsinstellingen hangt af van de nationale context van het 
deelnemende land en hieronder kunnen ook beleidsontwikkelingsinstellingen, 
financieringsorganen en uitvoerende organisaties vallen.  

 

De Awards staan ook open voor publiek-private samenwerkingsverbanden, dat wil 
zeggen “vormen van samenwerking tussen overheidsinstellingen en de particuliere 
sector die bedoeld zijn om infrastructuur te financieren, bouwen, renoveren, beheren 
of onderhouden of een dienst te verlenen”2. 

 

Publiek-private samenwerking omvat het volgende:  

● een financiële overeenkomst waarbij de private partner wordt belast met de 
uitvoering van door de overheid ontwikkeld beleid;  

● een overeenkomst tussen de private partner en de overheidsinstelling waarbij 
de private partner bij de beleidsontwikkeling wordt betrokken, vanwege zijn 
deskundigheid, kennis of middelen; en 

● expliciete, maar niet per definitie financiële, ondersteuning van de private 
partner door de overheidsinstelling voor een specifiek project. Deze steun 
moet expliciet zijn om voor de Awards in aanmerking te kunnen komen. 

 
Particuliere entiteiten - kmo's die onder de kmo-definitie (aanbeveling van de 
Europese Commissie van 6 mei 2003 (2003/361/CE)) vallen komen ALLEEN in 
aanmerking voor deelname aan de categorie Verantwoord en inclusief 
ondernemerschap. 
 
 

 
2 Groenboek over publiek-private samenwerking en het Gemeenschapsrecht inzake overheidsopdrachten 
en concessieovereenkomsten, COM(2004) 327 definitief van 30.4.2004 

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kmos-en-zelfstandigen-cijfers/definities-en-bronnen
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kmos-en-zelfstandigen-cijfers/definities-en-bronnen
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Eerdere EEPA-deelnemers 
Organisaties die eerder een project voor EEPA hebben ingevoerd, komen in 
aanmerking om een aanvraag in te dienen voor een nieuw project/initiatief of voor 
het project dat eerder is ingevoerd als het project geen categoriewinnaar was en er 
aanzienlijke wijzigingen/verbeteringen in het project zijn aangebracht. 
 

 

In de inzendingen moet worden verwezen naar bestaande of recente initiatieven op 
het gebied van beleidsontwikkeling, ondernemingen of onderwijs en moet de invloed 
van deze initiatieven op de regio of plaats in kwestie zijn aangegeven, waarbij over 

een periode van 15 maanden een stijgende lijn te zien moet zijn.  

 

De inzendingen moeten het volgende bevatten:  

 

1. De award-categorie waarvoor de inzender zich aanmeldt 

2. Een Word- en PDF-versie van het deelnameformulier 

3. Toestemming voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens 

4. De contactgegevens  

5. Handtekening van de vertegenwoordiger van de inzendende organisatie3 

6.  Gedrukte en papieren versies zijn niet meer toegelaten op het Europees 

niveau  

 

In België moeten de deelnemers aan de nationale fase van deze wedstrijd hun 
kandidatuur uiterlijk op maandag 15 mei 2023 indienen. 

 

 
2.5. Beoordelingscriteria  

Zodra een initiatief aan de deelnamecriteria voldoet, wordt beoordeeld welke impuls 
het geeft aan het ondernemerschap.  

 

Aan elke inzending worden punten toegekend aan de hand van de volgende criteria:  

 

1. Originaliteit en haalbaarheid: Waarom is het project een succes? Welke 
innovatieve aspecten heeft het?  

2. Impact op de lokale economie: cijfers verschaffen om het succes te staven;  

3. Verbetering van de relaties met lokale belangengroepen: heeft er meer dan 

één belanghebbende partij baat gehad bij de implementatie van dit initiatief? 
Waarom waren ze erbij betrokken en in welke mate hebben ze eraan 
deelgenomen?  

4. Overdraagbaarheid: zou de aanpak herhaald kunnen worden in de regio en 
elders in Europa?  

 

 

 

 

 
3 Handtekeningen kunnen elektronisch worden verstrekt, een gescande versie van een analoge 

handtekening wordt ook geaccepteerd 
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3. NATIONALE BEOORDELING EN SELECTIE  
 
3.1. Deelnamecriteria  

 

Vragen m.b.t. deelnamecriteria Ja Nee 

Is de inzending voor de uiterste inzenddatum ontvangen?    

Is het deelnameformulier ondertekend door een wettelijke 

vertegenwoordiger?  
  

Is de inzender gevestigd in een van de 27 lidstaten of in één van de 
andere in aanmerking komende landen (Montenegro, Noord-Macedonië, 
Albanië, Turkije, Servië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Moldavië, 
Armenië, Oekraïne en IJsland) 

  

Heeft de inzender slechts één initiatief voor slechts één prijscategorie 
ingediend?  

  

Werd de aard van enige publiek-private partnerschappen uiteengezet?   

Vond het bestaande of recente initiatief plaats over een periode van 15 
maanden?  

  

Als alle vragen met “ja“ worden beantwoord, wordt de inzending aanvaard.  

 

Als een inzending niet aan bovenstaande criteria voldoet, kan het nationale 
selectiecomité besluiten de inzender te vragen de nodige wijzigingen aan te brengen; 
dit hangt echter geheel af van de beoordeling, de tijd en de bereidwilligheid van het 

selectiecomité.  

 

Inzendingen die aan de deelnamecriteria voldoen, nemen deel aan de selectie op 
nationaal niveau.  
 
3.2. Selectiecriteria  

Elke inzending wordt beoordeeld door ze te vergelijken met de andere inzendingen in 
dezelfde Award-categorie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende tabel. Als 
bijlage vindt u ook een voorbeeld van een ingevuld score blad van de Europese jury.  

 

Vragen m.b.t. selectie  Maximumscore 
Originaliteit en haalbaarheid:  

● Was het initiatief origineel en innovatief?  
● Waarom wordt het als succes beschouwd?  

 

20 punten 

Impact op de lokale economie:  
● Wat was de impact van het initiatief op de lokale 

economie?  

● Heeft het nieuwe banen gecreëerd?  
● Kan het initiatief in de toekomst worden voortgezet?  
● Welke positieve effecten zal het op lange termijn 

hebben?  
 

30 punten 
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Verbetering van de relaties met lokale belangengroepen:  
● Was de plaatselijke bevolking bij het initiatief betrokken?  
● Hebben achterstandsgroepen ervan geprofiteerd?  
● Is er rekening gehouden met de plaatselijke culturele, 

ecologische en sociale kenmerken? 
 

25 punten 

Overdraagbaarheid:  
● Zou de aanpak herhaald kunnen worden in de regio?  
● Zou de aanpak elders in Europa herhaald kunnen 

worden?  
● Is het een inspirerend initiatief?  
● Worden er contacten gelegd/samenwerkingsverbanden 

opgezet om de opgedane ervaringen te delen? 
 

25 punten 

Iedere categorie wordt gewonnen door de inzender met het hoogste totale 
puntenaantal in de betreffende categorie. 

  

Het selectiecomité kan een inzending in een andere Award-categorie onderbrengen 
dan waarvoor de inzender zich aanvankelijk had aangemeld.  
 
 
3.3. Selectie van de genomineerden  

Er wordt een maximum van twee inzendingen van twee verschillende categorieën 
van het nationaal niveau ingediend om het land op Europees niveau te 
vertegenwoordigen. 

 

 

4. Bijlage 
 
4.1. Voorbeeld score blad Europese jury 

 
Scorecard Category 1 - PROMOTING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT 

 

Project Name and Number 

 

Originality & feasibility (max 20 

points) 

 Remarks  

Reasons for the project’s success 

Stakeholders and potential participants were involved in the 
development of the solution to a clearly identified issue.  The project 

was well researched and, based on evaluation results, has continued 
to grow and evolve. It provides a positive financial contribution to 

the implementation of successful projects. 

18 

The project’s innovative aspects 

The project successfully used technology to appeal to its target 

audience using its website, online forum and blogs and overcome 

their resistance to ‘professional support’. 
 

Impact on the economy 
(max 30 
points) 

What was the economic impact of 
the project? 

2008:  114 businesses and 20 co-operatives created with 80% still 
active.  No figures for subsequent years, but it is assumed that they 

will produce similar results 
23 

Did it create jobs? No information given to directly support whether jobs were created   

TOTAL SCORE 79 #31 ABC 
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Can the project be sustained in the 
future?  

Whilst the financial incentive is important, it is likely that the project 
could continue now that it has achieved some momentum and 

commercial sponsors could be encouraged to provide the finance 
 

What are the long term positive 

effects of the project? 

Changing the attitudes of young people towards enterprise and 

public authority and instilling an entrepreneurial mindset in future 

generations. 
 

Improvement of stakeholder relations 
(max 25 

points) 

Was the local population and/or 
stakeholders involved in the project? 

X  YES                        NO Whilst they were involved, it is something 

that will be enhanced in future editions of the project 
18 

Did disadvantaged communities 

benefit? 
X  YES                        NO This was clearly one of the strategies.    

Were local cultural, environmental 

and social characteristics 
respected? 

X  YES                        NO Although little direct evidence provided, 

assumption has been made based on identified strategy and results. 
 

Was the communication strategy 

effective? 
X  YES                        NO  This is one of the most effective aspects 

of the project 
 

Transferability (max 25 

points) 

Could the approach be repeated in 

the region and/or elsewhere in 
Europe? 

X  YES                        NO This would be an easily transferable 

project and in fact could gain real momentum if it became pan European. 
20 

Are there any relationships / 

partnerships being developed to 
share lessons learnt? 

X  YES                        NO Future collaboration with XYZ to introduce 

training for Entrepreneurs is based on experience from this project. 
 

Is the project inspiring? 
X  YES                        NO This project is successfully tackling the 

issue of changing attitudes and inspiring a future generation to enter the 

world of business. 

 

 

2. Summary of your impressions of the entry: A well thought through, clear and concise entry. Plenty 

of relevant detail and supporting evidence, would have liked more information on results 

achieved. Impressed with evaluation that has taken place.  

 


