PRIJS D4D EDITIE 2020 – DEELNAMEFORMULIER ‘ISTANDOUT’
ALGEMENE INFORMATIE
Titel van het ‘iStandOut’-project
Gelieve de huidige en geplande samenwerkingsverbanden met het Zuiden toe te lichten.
Partnerinstelling
Land
Rol van de partnerinstelling
Huidige partners
1.
2.
3.
4.
5.
Geplande samenwerkingsverbanden
1.
2.
3.
4.
5.
Gelieve de link met België te verduidelijken (max. 15 lijnen)

Geef een omschrijving van het project (max. 30 lijnen)

SPECIFIEKE INFORMATIE
INHOUD:
- Beschrijf de kwaliteit en volledigheid van het project.
- Leg uit in welke mate het project maatschappelijk en/of wetenschappelijk relevant is voor de
partnerlanden en partnerinstituten.
(max. 25 lijnen)

Welke digitale disciplines (min. 1) omvat het ‘iStandOut’-initiatief (bv. e-Governance, e-Health,
e-Rights, e-Education, Big data, etc.) en aan welke strategische prioriteiten1 (min. 1) kan
het toegekend worden (Beter gebruik van (big) data / Digitalisering voor inclusieve samenlevingen
/ Digitalisering voor inclusieve en duurzame economische groei)?
1.
2.
3.
4.
5.

Strategienota ‘Digital for Development’ (D4D) voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking (2016) :
https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/strategienota_d4d.pdf
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INNOVATIEF KARAKTER:
- Is het project vernieuwend en origineel?
- Overstijgt de digitale innovatie de traditionele en klassieke ontwikkelingsmethoden in
dit domein? (Max. 1 pagina A4)

ONTWIKKELINGSRELEVANTIE:
- In welke mate draagt het project bij tot een duurzame digitale ontwikkeling in het Zuiden,
zijnde een digitale ontwikkeling die tegemoet komt aan de noden van het heden zonder de
behoeftebevrediging van de komende generaties in het gedrang te brengen?
- In welke mate kadert het project binnen de duurzame ontwikkelingsdoelen?
- In welke mate zijn lokale partners / doelgroepen / nationale of lokale beleidsmakers betrokken
geweest bij het formuleren van de centrale vraagstelling ?
- Sluit het project aan bij de noden en verwachtingen van de partners / doelgroepen / nationale
of lokale beleidsmakers ?
- In hoeverre was het project ook een succes op vlak van digitale inclusie ?
- In welke mate is het project inzetbaar in een bredere geografische context en problematiek?
(Max. 2 pagina’s A4)

IMPACT:
- Hoe heeft het project een impact gegenereerd op lokaal en/of globaal niveau ?
- Hoe heeft het project een breder draagvlak gecreëerd voor de thematiek ‘D4D’?
- Hoe heeft het project een positief effect op de lokale capaciteitsopbouw in het Zuiden?
(Max. 1 pagina A4)

Aan welke Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling(en) 2 (max. 3) levert het ‘iStandOut’-project
een bijdrage?
1.

/

2.
3.

/
/

Werd het project/idee voor editie 2016 of editie 2018 van de Prijs D4D al ingediend ?
Zo ja, in welke categorie? Gelieve de evolutie van het project/idee aan te tonen.
(max. 15 lijnen)

17 Duurzame Onwikkelingsdoelstellingen: https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-dedeveloppement-durable/
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