Deelnamecriteria ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds
Het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds stimuleert samenwerkingen tussen burgers en andere
grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden om de biodiversiteit te
versterken. Heb jij een aansprekend projectidee dat structureel de biodiversiteit in Nederland versterkt?
Doe dan mee en dien een aanvraag in! De maximale bijdrage per project is €25.000. Aanvragen voor een
bedrag lager dan €25.000,- euro komen ook in aanmerking voor een bijdrage.
De criteria voor deelname zijn:
• Het projectvoorstel wordt ingediend door een coalitie met in ieder geval burgers, en daarbij ook
andere grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties, bedrijven, (lokale) overheden,
enzovoorts.
• Het project draagt aantoonbaar bij aan structureel herstel van biodiversiteit in een specifiek gebied.
• De financiële bijdrage vanuit het Samen voor Biodiversiteit Innovatiefonds maakt het verschil; zonder
deze bijdrage kan het project financieel niet worden uitgevoerd.
• Het project bevordert de verbinding tussen burgers, boeren en andere grondgebruikers.
• Het project is idealiter 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.
• Opgedane kennis en ervaringen worden actief gedeeld.
• Al beschikbare cofinanciering in tijd of geld is een pré.
• Een integrale aanpak voor diverse opgaven 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 (bijv. huur van een pand of salarissen), mailingen, of
het opzetten van een organisatie.
2. Aanvragen gericht op de aankoop van grond of het vermarkten van producten.
3. Aanvragen vanuit privéondernemingen.*
*Als de privéonderneming onderdeel is van de coalitie die zich inzet voor structureel biodiversiteitsherstel
kan je wel een aanvraag indienen.
Het subsidieverzoek kan uitsluitend digitaal worden ingediend met behulp van het aanvraagformulier zoals
dat op de website (www.samenvoorbiodiversiteit.nl/innovatiefonds) 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 vrijdag 31 juli 2020.
Alle aanvragen worden beoordeeld door een delegatie van het bestuur van de Stichting Deltaplan
Biodiversiteitsherstel. Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met Corlissa van Lohuizen via
corlissa.van.lohuizen@samenvoorbiodiversiteit.nl.

