Het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds stimuleert samenwerkingen tussen burgers en
andere grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden
om de biodiversiteit te versterken. Dankzij een bijdrage van De Hoge Dennen is er voor 2022
€100.000 beschikbaar om lokale projecten te ondersteunen.
Wil jij samen met anderen de schop in de grond zetten en hebben jullie een aansprekend
projectidee dat een bijdrage levert aan het herstellen van de biodiversiteit? Doe dan mee en
dien een aanvraag in! De maximale bijdrage per project is €20.000.

De criteria voor het projectvoorstel zijn:
Het project draagt aantoonbaar bij aan biodiversiteitsherstel.
Het projectvoorstel wordt ingediend door een samenwerkingsverband van verschillende
partijen, denk bijvoorbeeld aan boeren, terreinbeherende organisaties, bedrijven, (lokale)
overheden, enzovoorts.
Het project bevordert de verbinding tussen burgers en grondgebruikers (boeren,
waterschappen, overheden). Projecten waar burgers een actieve bijdrage leveren aan het
project scoren hoger in de beoordeling.
De financiële bijdrage vanuit het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds maakt het
verschil; zonder deze bijdrage kan het project financieel niet worden uitgevoerd.
Al beschikbare cofinanciering in tijd of geld is een pré.
Er kan in 2022 gestart worden met de uitvoering van het project en het project kan binnen
twee jaar worden afgerond.
Langjarig beheer en onderhoud van het project is ook na afloop van de financiering
geborgd.
Het project dient als inspiratie voor anderen om ook aan de slag te gaan met
biodiversiteitsherstel. Innovatieve en opschaalbare projecten scoren hoger in de
beoordeling.
Opgedane kennis en ervaringen worden actief gedeeld door de initiatiefnemers
(bijvoorbeeld via social media of een nieuwsbrief).
Vorig jaar is het Aanvalsplan Landschapselementen gepresenteerd door het Deltaplan
Biodiversiteitsherstel. Het Innovatiefonds speelt hier graag op in. Dit jaar worden projecten
die streekeigen landschapselementen realiseren hoger gewaardeerd.

Algemene voorwaarden
U dient een aanvraag in via de website www.samenvoorbiodiversiteit.nl.
De aanvraag betreft een eenmalige subsidie van maximaal €20.000,-.
Aanvragen voor een bedrag lager dan €20.000,- komen ook in aanmerking voor een
bijdrage.
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Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel mag via haar (social media) kanalen communiceren
over het project.
Voor de (financiële) verantwoording van het project wordt elk jaar en na afronding
gerapporteerd via een aangereikt formulier.
U voegt een begroting toe van de verwachtte kosten bij de aanvraag. In dit document laat
u ook zien of eventuele cofinanciering geborgd is.
De (eventuele) overige bijlage die u toevoegt bij de aanvraag maakt geen onderdeel uit
van de beoordeling. Deze dient alleen als extra achtergrondinformatie.
Kosten die wij vergoeden
Aanschaf van (plant)materiaal.
Algemene werkzaamheden.
Kosten van derden ten behoeve van de uitvoering van het projectplan.
Zaalhuur en consumpties ten behoeve van de verbinding met de omgeving.
Kosten die wij niet vergoeden
Kosten voor het opstellen van een (project)plan.
Kosten voor het opzetten van een organisatie.
Structurele huurkosten (bijv. van een kantoor).
Salariskosten van aanvragers.
Aankoop van grond.
Kosten gericht op het vermarkten van producten.
Projecten die niet in aanmerking komen
Projecten met een commerciële insteek, waarbij het verkopen van een product een doel
is.

Voldoet jouw idee aan de criteria? Dien dan een aanvraag in via het aanvraagformulier op de
website. Graag ontvangen wij je aanvraag uiterlijk vrijdag 24 juni 2022.
Alle aanvragen worden beoordeeld door een delegatie van het bestuur van de Stichting
Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Aangezien ons budget beperkt is, kunnen we waarschijnlijk
niet alle aanvragen honoreren. Heb je vragen over de criteria? Neem dan gerust contact op
met Els Huizing (els@samenvoorbiodiversiteit.nl).
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