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Bericht 

 

BRUOCSELLAPRIJS 2012 
Oproep tot projecten 

Bruocsella moedigt stedelijke projecten in Brussel aan door een Prijs  

uit te reiken tot 25.000 EUR ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Met de steun van de Regio Brussel-Hoofdstad, heeft Prométhéa sinds 2003 een ondernemersclub van 
mecenassen opgericht voor de verbetering van de stedelijke omgeving in de Brusselse regio : Bruocsella. 
 
Dankzij dit initiatief en voor het tiende jaar op rij, worden projecten « voor de stad » bekroond door de 
Bruocsellaprijs in juni 2012.  
 
Het is de bedoeling dat de geselecteerde projecten  samengaan met de verbetering van het levenskader en 
de stedelijke omgeving in de Brusselse regio. Het meedingende project moet bijdragen tot de creatie, de 
renovatie of tot het behoud van nietgeklasseerd patrimonium of van elementen die zijn verbonden met de 
inrichting van de stedelijke ruimte. 
 
Om deel te nemen aan de Bruocsellaprijs, moet het project dat zich kandidaat stelt onder meer 
beantwoorden aan volgende criteria :  
 Het project moet zich situeren in de Regio Brussel-Hoofdstad en op betekenisvolle manier 

beantwoorden aan het onderwerp van de wedstrijd ; 
 De prijs richt zich tot elke vereniging, buurtcomité, gemeenschap ;  
 Het project dat zich kandidaat stelt moet zichtbaar zijn en dit op een manier dat het van buitenaf ook te 

bekijken is door het publiek ; 
 Het meedingende project mag geen geklasseerd monument zijn ; 
 De prijs van 25.000 € moet een belangrijke hefboom betekenen of een noodzakelijke toevoeging 

teneinde het project tot een goed einde te brengen ; 
Uiterlijke datum voor het indienen van kandiderende dossiers : 30 maart 2012. 
 
De vzw  Prométhéa houdt zich beschikbaar voor de kandidaten om hen te helpen bij het opstellen van het 
dossier. Het reglement en de documenten die nodig zijn om zich in te schrijven zijn te vinden op 
www.promethea.be. 
 
Ondernemingen die lid zijn van de Club Bruocsella 

Allen & Overy, Triodos Bank, Clestra, C.L.I., Codic, Compagnie du Bois Sauvage, Delhaize Group, 
Ondernemingen Louis De Waele, Exode Architecture, Forma, Galère, H. Laureys Painting, Immobiliën 
ROVA scrl, Immoneuf, Jaspers Eyers & Partners, JCX Immo, JLM Travel, Jones Lang Lasalle, Kone 
Belgium, Mactac, MCA recycling, Prowinko, SDesign, Technum – Tractebel Engineering, Urban Media, VK 
Group Engineering. 
 

Contact 
Prométhéa vzw 

Cécile Vanden Brugge - tel : 02/513 78 27 - fax : 02/502 26 57 
bruocsella@promethea.be – www.promethea.be   

http://www.promethea.be/Evenements-et-activites/bruocsella/prix-bruocsella-2010/appel-a-projets
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