Deelnamecriteria ‘Samen voor biodiversiteitsprijs’
De ‘Samen voor Biodiversiteitsprijs’ stimuleert samenwerking tussen boeren en burgers om
biodiversiteit te versterken. Heb jij een aansprekend projectidee dat de biodiversiteit in
Nederland helpt te herstellen en de lokale verbinding tussen bewoners en boeren versterkt?
Doe dan mee en dien een aanvraag in. De twee meest inspirerende projectvoorstellen winnen
maximaal €25.000 euro per project.
De ‘Samen voor Biodiversiteitsprijs’ is een initiatief van de Stichting Deltaplan
Biodiversiteitsherstel en is powered by het Wereld Natuur Fonds.
De criteria voor deelname zijn:
• Het projectidee wordt ingediend door boer(en) én burgers samen.
• Het project draagt aantoonbaar aan het herstel van biodiversiteit in een specifiek gebied.
• Het project bevordert de verbinding tussen publiek en boeren.
• Het project is opschaalbaar, in de eigen omgeving of elders.
• Het project dient als inspiratie voor anderen om ook aan de slag te gaan.
• Er kan in 2020 gestart worden met de uitvoering.
• De aanvraag betreft een eenmalige subsidie.
• Concrete en meetbare resultaten met hoge communicatieve en/of educatieve waarde
verhogen de kans op goedkeuring.
• Het project kan binnen twee jaar worden afgerond. Daarna gaat het zelfstandig verder.
• Opgedane kennis en ervaringen worden actief gedeeld.
• Al beschikbare cofinanciering in tijd of geld is een pré.
• Voor de financiële verantwoording wordt elk jaar óf na afloop van het project
gerapporteerd via een aangereikt formulier.
Niet in aanmerking voor de prijs komen:
1. Aanvragen waarbij het gaat om structurele kosten, mailingen, of het opzetten van een
organisatie.
2. Aanvragen van particulieren die salaris gerelateerd zijn.
Het subsidieverzoek kan uitsluitend digitaal worden ingediend met behulp van het
aanvraagformulier zoals dat op de website te vinden is.
Voldoet jouw idee aan de criteria? Dien dan een vraag in via het deelnameformulier op de
website. Graag ontvangen wij je aanvraag uiterlijk 9 februari 2020.
Alle inzendingen worden beoordeeld door een deskundige jury. De finalisten worden uiterlijk
28 februari bekendgemaakt. De uitreiking is op 5 maart 2020. Heb je vragen? Neem dan
gerust contact op met Corlissa van Lohuizen via
corlissa.van.lohuizen@samenvoorbiodiversiteit.nl.

