Reglement Stichting Leuven.Inc Prijs
2014
1. Introductie Stichting Leuven.Inc Prijs
De Stichting Leuven.Inc heeft als doel steun te verlenen aan de ontwikkeling van de Vlaamse regio
door het stimuleren van ondernemerschap in al zijn facetten. De Stichting wenst een Vlaamse en
Europese reputatie op te bouwen als mecenas voor het ondersteunen van maatschappelijkeconomische projecten.
De ‘Stichting Leuven.Inc Prijs’ wordt in 2014 voor de tweede maal uitgereikt. Kernconcept is het
selecteren, aanmoedigen en steunen van projecten die op bijzondere en duurzame wijze bijdragen tot
het promoten, stimuleren, uitvoeren en realiseren van ondernemerschap in een competitieve
marktomgeving (verder gedefinieerd als “competitief ondernemerschap”) en/of ondernemerschap in
een maatschappelijke en sociale context (verder gedefinieerd als “sociaal ondernemerschap”) in
Vlaanderen.
De Stichting Leuven.Inc stelt zich als doel bij elke editie twee prijzen uit te reiken. De winnende
projecten, verkozen door een jury, krijgen de erkenning “Laureaat van de Stichting Leuven.Inc Prijs”.

2. Wedstrijd
2.1. Doelstelling van de Stichting Leuven.Inc Prijs is het selecteren en aanmoedigen van projecten
waarbij een duidelijke behoefte in een competitieve marktomgeving of in een sociaal-maatschappelijke
context wordt gerealiseerd.
2.2. Er worden 2 laureaatsprijzen toegekend:
- Een eerste laureaatsprijs gaat naar een project dat op een originele en duurzame wijze bijdraagt tot
het promoten en stimuleren van competitief ondernemerschap. Met competitief ondernemerschap
bedoelen we projecten die zich richten op het stimuleren van ondernemerschap in een competitieve
marktomgeving zonder dat het een business plan voor een concrete onderneming betreft. Het gaat
hier dus om projecten die het ontstaan, de groei en ontwikkeling van ondernemingen in een
competitieve snel globaliserende marktomgeving ondersteunen en stimuleren. Daarbij richten deze
projecten zich niet alleen op de onderneming als organisatie maar eveneens op de ondernemer als
visionaire durver en organisatiebouwer.
- Een tweede laureaatsprijs gaat naar een project dat op bijzondere en duurzame wijze bijdraagt tot
het promoten en stimuleren van sociaal ondernemerschap. Met sociaal ondernemerschap
bedoelen we projecten die zich richten op de sector van de sociale economie en het
maatschappelijk ondernemerschap. In tegenstelling tot projecten van competitief ondernemerschap
betreft het projecten die maatschappelijke en sociale problemen op een innovatieve en
ondernemende manier willen aanpakken en tot oplossingen brengen.
2.3. De laureaat binnen (1) competitief ondernemerschap en (2) sociaal ondernemerschap ontvangt
een prijs ten belope van 12.500 euro. Per track kan er tevens een runner-op geïdentificeerd worden
die een prijs ontvangt van 2.500 euro.
Deze prijs dient om de verkozen projecten te ondersteunen in hun verdere ontwikkeling. De prijzen
gaan naar de projecten en hun organisaties, niet naar individuele personen.
2.4. De onderscheiding ‘laureaat’ wordt toegekend en uitgereikt aan de 2 projecten die zich naar de
mening van de jury het best onderscheiden in functie van bovenstaande objectieven. Deze winnende
projecten krijgen de erkenning “Laureaat van de Stichting Leuven.Inc Prijs”.
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3. Criteria voor deelname
3.1. Deelname staat open voor in Vlaanderen gevestigde organisaties. Dit kunnen zowel profit als
non-for profit organisaties zijn. Projecten dienen ingediend te worden in naam van een organisatie, of
een ondernemend team gelinkt aan een organisatie, en niet in naam van een individu.
3.2. Uitgesloten zijn:
- academische proefschriften en publicaties
- eindwerken
- niet implementatierijpe projecten
- onvolledige of in gedeelten ingestuurde aanvragen
3.3. Projecten die tijdens voorbije edities als laureaat uitgeroepen werden, komen enkel nog in
aanmerking indien zij één of meerdere duidelijk aantoonbare vernieuwende elementen bevatten.

4. Selectieprocedure
4.1. Aan de hand van de deelname-criteria (zie art. 3) wordt uitgemaakt of de projecten aan de
beoordeling kunnen deelnemen.
4.2. Ingediende projecten worden beoordeeld op basis van drie sleutelcriteria die in volgorde van
belangrijkheid zijn:
1. Ondernemerschap: ondernemerschap moet centraal staan. Het project moet een realisatie
van ondernemerschap zijn en op zichzelf vernieuwend zijn qua
- opzet
- aanpak en
- uitvoering
hetzij in competitieve marktomgevingen hetzij in sociaal-maatschappelijke context in functie
van het gekozen track.
2. Innovatie: het project moet een sterke innovatieve dimensie hebben
3. Impact: draagt het project bij tot de uitwerking of bevordering van een oplossing van een
marktcompetitieve of een sociaal-maatschappelijke uitdaging?
Daarnaast wordt ook rekening gehouden met:
1. de duurzaamheid van het project en van de organisatie
2. de kwaliteit van het dossier
3. de presentatie voor de jury
4.3. De Stichting Leuven.Inc benoemt (jaarlijks) een deskundige jury die bestaat uit leden van de
Raad van Bestuur van de Stichting Leuven.Inc en de vzw Leuven.Inc, aangevuld met externe leden.
De juryleden zullen bekend gemaakt worden via de website www.leuveninc.com onder de hoofding
Foundation.
4.4. Op basis van bovenstaande selectiecriteria worden uit de ingezonden projecten door de jury 3 tot
5 projecten binnen het criterium competitief ondernemerschap en 3 tot 5 projecten binnen het criterium
sociaal ondernemerschap geselecteerd. Deze projecten worden weerhouden om zich voor de jury
mondeling toe te lichten en te verdedigen. De jury geeft in een juryrapport haar bevindingen weer en
selecteert binnen elk track een winnaar en een runner-up op basis van (1) de beoordeelde kwaliteit
van het projectvoorstel en (2) de resultaten van de mondelinge toelichting en verdediging. De jury
neemt haar beslissing bij unanimiteit.
De 2 laureaten en 2 runner-ups worden tijdens een slotevenement aangekondigd en de laureaten
krijgen daar de titel “Laureaat van de Stichting Leuven.Inc Prijs”.
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5. Aanmelding
5.1. Elke onderneming/organisatie die voldoet aan de criteria kan een project voordragen.
5.2. Aanmelden van een project gebeurt door inschrijven via het online inschrijvingsformulier. De
inschrijving van een project voor de Stichting Leuven.Inc Prijs 2014 dient uiterlijk 26 oktober 2014
(middernacht) via het online inschrijvingsformulier gebeurd te zijn.
Later ingezonden inschrijvingsformulieren maken geen kans op selectie.
5.3. Elk projectvoorstel bestaat uit een korte omschrijving (maximum 4 pagina’s) met volgende
elementen:
1. de naam van de organisatie en de naam van het project
2. het track waarin het project wordt ingediend (competitief of sociaal ondernemerschap)
3. een korte omschrijving van de organisatie die het project indient
4. het doel van het project en de doelgroep die het project wil bereiken
5. de manier waarop het project zal bijdragen tot een concrete realisatie van ondernemerschap
in Vlaanderen met een duidelijk vooropgestelde finaliteit
6. het innovatieve karakter van het project
7. de verwachte marktcompetitieve of sociaal-maatschappelijke impact van het project (in functie
van het gekozen track)
8. het projectbudget
9. de wijze waarop de geldprijs gespendeerd wordt mocht het project als laureaat/runner-up
geselecteerd worden
Het projectvoorstel kan aangevuld worden met de nodige bijlagen.
5.4. Na online inschrijving ontvangt u een automatische bevestiging van indiening van uw project. Uw
inschrijving is echter pas definitief wanneer u van het Stichting Leuven.Inc secretariaat een
officiële bevestigingsmail van inschrijving ontvangen heeft (ten laatste 5 werkdagen na het
verzenden van uw inschrijving).

6. Beoordeling
6.1. De eerste ronde van de beoordeling vindt plaats van 6 november t/m 16 november 2014. De
juryleden bestuderen alle inzendingen die aan de voorwaarden voldoen. Bij onvoldoende kwalitatief
uitgewerkte dossiers behoudt de jury zich het recht van geen project te nomineren.
6.2. De bekendmaking van de genomineerden gebeurt in de daaropvolgende week.
Zowel genomineerden als niet-genomineerden worden van de uitslag schriftelijk op de hoogte gesteld.
6.3. De contactpersoon/personen van de genomineerde projecten worden uitgenodigd om tijdens een
tweede beoordeling op 18 december 2014 hun project te komen presenteren (pitching-moment) en
verdedigen voor de jury. Deze presentatie duurt maximaal 15 minuten. Er wordt geen vraag en
antwoordronde voorzien.
6.4. Tijdens het slotevenement op in januari / februari 2015 (de definitieve datum wordt later
gecommuniceerd) worden de laureaten en runner-ups voor de Stichting Leuven.Inc Prijs voor (1)
competitief ondernemerschap en (2) sociaal ondernemerschap aangekondigd. Zij ontvangen de titel
“Laureaat van de Stichting Leuven.Inc”.
6.5. Alle deelnemers verbinden zich ertoe de datum 18 december 2014 vrij te houden om, indien
geselecteerd, deel te nemen aan de tweede beoordeling, en het slotevenement in januari / februari
2015.
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7. Algemene voorwaarden
7.1. De algemene voorwaarden (het reglement) zijn van toepassing op de Stichting Leuven.Inc Prijs
die wordt georganiseerd door de Stichting Leuven.Inc met als zetel Kapeldreef 60, 3001 Heverlee,
gelegen in het gerechtelijk arrondissement Leuven.
7.2. Dit reglement is te raadplegen via de website http://www.leuveninc.com onder de hoofding
‘Foundation’.
7.3. Secretariaat Stichting Leuven.Inc Prijs:
Contactpersoon: Nicole De Smyter, telefoon +32 16 40 11 90.
Adres: Stichting Leuven.Inc Prijs, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee
E-mail: info@leuveninc.com
7.4. Door inschrijving en deelname verklaren de kandidaten op de hoogte te zijn van en in te stemmen
met het reglement.
7.5. Afwijking van het reglement leidt tot uitsluiting van deelname of diskwalificatie van het project. Het
is ter beoordeling van de Stichting Leuven.Inc of van uitsluiting sprake is.
7.6. Alle van en over de geregistreerde projecten verkregen informatie wordt volstrekt vertrouwelijk
behandeld.
7.7. Tegen het niet toekennen van een onderscheiding voor de Stichting Leuven.Inc Prijs is geen
beroep mogelijk.
7.8. De deelnemer geeft toestemming aan de Stichting Leuven.Inc om in het geval van het verkrijgen
van een nominatie of het winnen van een prijs, foto’s, geluids- en/of audiovisuele opnames, en een
globale omschrijving van het project te gebruiken in berichtgeving over de prijs en de prijsuitreiking,
zonder bijkomende vergoeding.
7.9. De door de deelnemers in verband met de Stichting Leuven.Inc Prijs verstrekte
persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit bestand is de Wet van 8
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens van toepassing.
7.10. Eventuele kosten voor deelname aan de Stichting Leuven.Inc Prijs (telefoon, internet, reis- en
verblijfskosten, …) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun
deelnemingskosten terugvorderen van de organisator.
7.11. De organisator kan dit reglement eenzijdig wijzigen in het belang van de wedstrijd. De
deelnemers worden van mogelijke wijzigingen steeds vooraf op de hoogte gebracht.
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