
AWARDS

VERSCHILLENDE PUBLICA AWARDS 

PUBLICA AWARD VOOR DE MEEST DUURZAME 
OVERHEIDSOPDRACHT 

Deze prijs is bestemd voor een overheidsopdracht die rekening houdt met de 3 
pijlers van duurzame ontwikkeling, namelijk de maatschappelijke, ecologische en 
economische dimensie.

 Criteria kwalitatieve prestaties (5 punten)

Voorbeelden: integratie van maatschappelijke en milieuclausules, aankoop van 
producten met hoge energieprestaties, aankoop van bio-producten of producten 
uit eerlijke handel, milieucertificatie, vernieuwend karakter van de prestaties, 
economische reproduceerbaarheid … 

 Valorisatiecriteria (3 punten)

Voorbeelden: reflectie over de levenscycluskosten of algemene kosten, rekening 
houden met de uitstoot van broeikasgassen, vernieuwing wat procedures aangaat, 
nieuwe aankooppraktijken, opties of varianten voorgesteld door de leverancier, 
deelname aan aankoopnetwerken of –verenigingen, sensibilisering van de 
beleidsmakers, professionalisering van de kopers …

 Originaliteitscriteria (2 punten)

Voorbeelden: technische innovatie, buitengewone of interessante knowhow van de 
aanbieder, nieuwigheid … 

PUBLICA AWARD VOOR DE MEEST ICT 
VERBONDEN OVERHEIDSOPDRACHT

Vooruitgang is belangrijk, daarop steunt de hoop van de mensheid. Maar welke 
vooruitgang? Laten we even afwijken van de platgetreden paden en vernieuwende 
ICT-oplossingen voorstellen die de grootste mogelijke meerwaarde voor zo veel 
mogelijk actoren creëren. Een overheidsopdracht die het verst die richting uitgaat, 
verdient  een beloning.  

 Criteria informaticaprestaties (5 punten)

Voorbeelden: innovatie inzake software, hardware, management, apps, smart grids ...

 Criteria projectoriginaliteit (3 punten)

Voorbeelden: technische innovatie van het project, buitengewone know-how van 
de aanbieder, vernieuwend of bijzonder karakter van het project …

 Criteria haalbaarheid en rentabiliteit (2 punten)

Voorbeelden: concrete inpasbaarheid in het dagelijkse leven van de gebruikers, 
productiviteitswinst, elementen van duurzame ontwikkeling … 
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PUBLICA AWARD VOOR HET TECHNISCH MEEST 
VERNIEUWENDE, OPENBARE BOUWWERK 

Een unieke gelegenheid voor ondernemingen uit bouwsector en openbare werken 
om hun technische creativiteit en de innovaties in de schijnwerpers te zetten.
Deze prijs is een co-organisatie van de vakmagazines La Chronique en Bouwkroniek. 

 Criteria technische innovatie (7 punten)

Voorbeelden: structurele en esthetische renovatie, innovatie inzake uitvoering of 
energie, gereedschap 

 Originaliteitscriteria (3 punten)

Voorbeelden: creativiteit, architecturale durf, buitengewone knowhow van de aanbieder … 
Een gemengde jury van hoog niveau, bestaande uit opdrachtgevers en vakmensen 
uit de bouwsector.  

PUBLICA AWARD VOOR HET BEHOUD VAN HET 
ARCHITECTURALE ERFGOED -  NEW 

Deze prijs bekroont een project dat als voorbeeld dient voor de restauratie of 
bewaring van het architecturale erfgoed of het kleine erfgoed. 

 Architecturale criteria (5 punten)

Voorbeelden: respect voor de geschiedenis van het erfgoed, integratie in de 
bebouwde omgeving, esthetische meerwaarde … 

 Technische criteria (5 punten)

Voorbeelden: promotie van de erfgoedberoepen, gebruik van specifieke technieken 
en/of gereedschappen, gebruik van traditionele of te herontdekken materialen …  

PUBLICA AWARD VOOR STADSPLANNING (openbare 
bouwwerken waaronder de inrichting van openbare ruimtes) -  NEW 

Deze prijs bekroont het project van vakmensen die actief zijn in het openbaar 
domein, ongeacht de grootte en de aard van hun tussenkomst. Hij belicht de 
stedelijke ontwerpprincipes die de stad van vandaag en morgen gestalte geven.

 Milieucriteria  (4 punten)

Voorbeelden: gebruik van eco-verantwoorde materialen, promotie van zachte 
mobiliteit, energiebeheer, eco-wijken, groene ruimten, openbare plaatsen … 

 Technische criteria (4 punten)

Voorbeelden: werfbeheer, uitvoering en gebruik van nieuwe technieken, producten … 

 Esthetische criteria (2 punten)

Voorbeelden: integratie van het project in het stadsweefsel, valorisatie van de 
levenskwaliteit in de stad, spel van materialen of contrasten… 
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SPECIALE PRIJS – MATEXI AWARD: AWARD VOOR HET MEEST VERBINDENDE BUURTINITIATIEF 

Welke initiatieven komen in aanmerking?

De initiatieven die voor de Matexi Award worden ingediend, moeten inhoudelijk aan de 
volgende voorwaarden voldoen en worden hierop gequoteerd:
- sociaal en/of cultureel initiatief van, voor en door mensen;
-  uitdrukkelijk gericht op het verbinden van mensen die bij de buurt zijn betrokken, 

op bewoners, gebruikers, passanten bijeenbrengen …, zowel huidige als nieuwe;
-  concreet, zichtbaar en openbaar karakter, open en toegankelijk voor iedereen;
-  uitzonderlijk, speciaal en toch met een duurzame doelstelling;
-  vernieuwend en inspirerend voor andere buurten, een mogelijke voorbeeldfunctie;
-  duidelijk bekend gemaakt en gepromoot in de buurt en bij de beoogde 

doelgroepen.

Welke dossiers worden zeker niet aanvaard?

-  zuivere bouw- en infrastructuurprojecten zonder sociale programmatie;
-  reguliere dienstverlening van overheden zonder toegevoegde projectwaarde, 

bijv. de normale dienstverlening van bewonersgroepen, de kalender van een 
toneel- of sportvereniging;

-  gewone en routinematige programma’s van de lokale besturen.

De Matexi Award wordt toegekend aan buurten, wijken of dorpskernen die een initiatief 
realiseren dat heel bewust de buurtbewoners bij elkaar brengt, om zo verbondenheid en 
een warm samenleven op te bouwen. Een onafhankelijke jury evalueert de initiatieven 
en bekroont de meest succesvolle. De Matexi Award wordt uitgereikt tijdens de Publica 
Awards op 18 mei 2017 in Brussel.

Criteria voor de beoordeling

Alle initiatieven worden beoordeeld op de volgende criteria:
  Verbindend karakter (voor de buurt, de wijk en/of de gemeente): de kracht, het 

succes van het verbindende, gemeenschapsvormende in dit initiatief, de mate 
waarin het mensen bijeenbrengt en samenhorigheid smeedt (op 40 punten);

  Originaliteit: het vernieuwende, creatieve, hartverwarmende, gedurfde, het 
buiten de lijntjes kleuren… (op 20 punten);

  Blijvende impact: het blijvende, wat blijft plakken, de mate waarin het evenement 
een duurzaam effect krijgt (op 20 punten);

  De “exportwaarde“: de mate van overdraagbaarheid, de inspirerende kracht 
voor andere buurten en gemeenten (op 20 punten).

Wie kan een dossier indienen?

-  een wijk-, buurt- of bewonersvereniging;
-  een plaatselijke vereniging of projectgroep (vzw of feitelijke vereniging);
-  een combinatie van voorgaande;
-  eventueel met het lokaal bestuur als partner.




