1. Fiche van een uniek projectconcept
Om een projectconcept in te kunnen voeren, moet u alle tabbladen van de fiche volledig
invullen, in het Frans en in het Nederlands.
U kunt op elk gewenst moment een volledigheidsrapport afdrukken, waarin de onvolledig
of onjuist ingevulde rubrieken aangegeven worden1.

U kunt uw projectconceptfiche afdrukken via het bijbehorende pictogram. Er wordt dan
een PDF-bestand aangemaakt en op uw computer gedownload.

Algemene informatie
Voer een titel en een verkorte naam
ook een programmadoelstelling kiezen.
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Elke onvolledige of onjuiste rubriek is roodgekleurd. Volledige gedeelten zijn groengekleurd.
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Projectleider
Als u besluit om een nieuw projectconcept aan te maken, bent u degene die er
automatisch de Projectleider van wordt.
Mogelijke projectpartners
Aan de hand van het scrollmenu in dit tabblad voegt u alle projectpartners toe die met
uw projectconcept te maken zullen hebben.

Doelstelling en strategie
Sommige meerregelige tekstvelden hebben een beperkt aantal tekens. Tijdens het typen
geeft de teller aan hoeveel tekens al ingevoerd zijn en wat het toegelaten aantal is.

Om de gegevens gemakkelijker in te voeren, kunt u inzoomen door op het bijbehorende
pictogram te klikken, zodat u zich beter op het tekstveld kunt concentreren. Nadat u uw
tekst aangepast hebt, klikt u op het pictogram dat het tekstveld afsluit, om terug te keren
naar .004+het formulier en de gegevens te bevestigen.

Projectzone
Kruis voor ieder gebiedsdeel aan op welke zones uw projectconcept betrekking heeft. U kunt
ook een tekst “buiten de zone” invoeren.

Budget
Voor iedere niet-geassocieerde projectpartner moet een budget opgegeven worden.
Gebruik het scrollmenu om een budget toe te voegen aan een projectpartner (met
inbegrip van de Projectleider).

Duur en doelgroep
Vul de diverse velden in.
Bevestiging van uw projectconcept
Als u denkt dat u de fiche volledig ingevuld hebt, kunt u uw projectconcept invoeren via
de daartoe voorziene knop.

Opgepast: nadat u de invoer bevestigd hebt, kunt u de fiche van uw projectconcept niet
meer wijzigen.
Een projectconcept kan alleen ingevoerd worden tijdens de periodes van de oproepen tot
projectconcepten.

2. Fiche van een concept-projectenportefeuille
Het invoeren van een concept-projectenportefeuille gebeurt op een gelijkaardige manier
als het invoeren van een uniek projectconcept (zie boven). Het bovenste deel van het
scherm bevat echter ook een aantal tabbladen waarmee algemene informatie over de
portefeuille ingevoerd kan worden en beknopte overzichten gepresenteerd kunnen
worden betreffende alle afzonderlijke projectconcepten waaruit uw portefeuille bestaat en
over het koepelproject.

In het tabblad “Afzonderlijke projectconcepten” kunt u het scrollmenu gebruiken om de
projectconcepten van uw portefeuille toe te voegen.

Wanneer u een projectconcept toegevoegd hebt, klikt u op de bijbehorende link om een
naam toe te voegen en de fiche in te vullen.

Koepelproject
De Projectleider van het koepelproject (degene die de concept-projectenportefeuille
aangemaakt heeft) moet elke projectleider van een afzonderlijk projectconcept als
geassocieerd projectpartner van het koepelproject toevoegen, zodat de Projectleiders van
de projectconcepten die deel uitmaken van de portefeuille, hun eigen fiche kunnen
invullen. Vervolgens kan de Projectleider van het koepelproject aan de Projectleider van
het afzonderlijk projectconcept toegang geven tot de applicatie, zodat laatstgenoemde zijn
projectconcept via de bijbehorende knop kan beheren. De Projectleider van het
afzonderlijk projectconcept zal via een e-mail op de hoogte gebracht worden van zijn
opname in de portefeuille en hij zal in de applicatie kunnen inloggen om zijn afzonderlijk
projectconcept aan te maken.

3. Uw profiel
U kunt op elk gewenst moment de belangrijkste informatie van uw profiel (naam,
voornaam, functie, e-mail,…) wijzigen via het dashboard.

U kunt bijvoorbeeld de keuze van de taal van de applicatie wijzigen.
In dit scherm kunt u ook een prestatie-index kiezen, al naargelang het type computer dat
u gebruikt. De prestatie-index heeft gevolgen voor het aantal regels dat per pagina
weergegeven wordt in sommige lange lijsten. Een recente computer zal bijvoorbeeld
voldoende krachtig zijn om 150 regels per pagina weer te geven (index 1), terwijl het bij een
trage computer handiger zal zijn als er maar 25 regels per pagina weergegeven worden
(index 4). Probeer de diverse indexen uit en kies de index die u het handigst lijkt.

