Project voor verbetering biodiversiteit in Het Groene Woud - 2e ronde
Ieder jaar stelt Streekfonds Het Groene Woud een bedrag beschikbaar voor een
“eigen project”. Voor 2017-2018 wordt aan actieve groepen bewoners van het
landschapspark gevraagd om “out of the box” te denken en de natuur samen de
helpende hand toe te gaan steken.

Wat is de bedoeling?
Met dit project hoopt het Streekfonds de soortenrijkdom (biodiversiteit) in Het Groene Woud verder te
vergroten. Dit is goed voor de natuur en het klimaat, maar zeker ook voor de mens: een natuurlijke groene
omgeving geeft woongenot en ontspanning.
Grote uitdaging voor dit project is dat we niet “meer van hetzelfde” zoeken, maar vernieuwing!
Voor wie en waar?
We willen “nieuwe doelgroepen” bereiken die in het Groene Woud aan de gang willen met groene projecten.
Dat zien we heel breed: buurt- of sportverenigingen, burgerinitiatieven, heemkundekringen, tuin- of
hondenclubs, coöperaties enzovoort. Het Groene Woud ligt in de driehoek Den Bosch-Eindhoven-Tilburg.
En natuurlijk zijn ook natuur- en milieuverenigingen welkom met originele projecten.
N.B. Bedrijven, professionele organisaties en particulieren zijn uitgesloten van deelname aan dit project.
Voor hen zijn andere subsidies beschikbaar.
Vouchers
Geïnteresseerde groepen kunnen een voucher (financiële tegemoetkoming) aanvragen voor hun projectidee, ervan uitgaande dat ze het zelf kunnen gaan uitvoeren en onderhouden.
De vouchers met waarden van € 250,- € 500,- en enkele van € 1000,- worden beschikbaar gesteld in
verschillende tranches: najaar 2017 en voorjaar 2018. Stichting Landschap Natuur en Milieu Haaren (LNMH)
trekt het project.
Aanvragen voor de tweede ronde vouchers kunnen in worden ingediend tot en met 15-02-2018.
Daarvoor graag het bijgaande formulier op pagina 2 en 3 volledig invullen en ondertekenen.
Inleveren kan digitaal via e-mailadres lnmh.projecthgw@gmail.com of via postadres
Stichting Landschap, Natuur en Milieu Haaren (LNMH), Oude Raadhuisstraat 5, 5076 TR Haaren.
Graag vermelden “Project HGW”.
Ondersteuning of inspiratie gewenst?
Voor hulp of inspiratie bij het indienen van uw aanvraag kunt u zelf contact opnemen met Tiny Vermeer,
projectleider van dit project: vermeerduurzamediensten@gmail.com / 06-22123917.
Na ontvangst van uw aanvraag bekijkt Tiny direct of alle benodigde informatie voor beoordeling er in staat.
Zo nodig neemt zij contact op ter verheldering of aanvulling.
Beoordeling van de aanvraag
De toetsingscommissie beoordeelt per periode de herkomst en originaliteit van het projectidee, het te
verwachten effect op de soortenrijkdom en in hoeverre het idee gedragen wordt door de omgeving.
Er worden maximaal 10 punten toegekend. Hoe meer punten, hoe meer kans op toekenning van een
voucher. De aanvrager krijgt schriftelijk bericht van het resultaat van de beoordeling: toekenning van een
voucher of afwijzing. Bezwaar indienen tegen het besluit van de commissie is niet mogelijk.
Wanneer een project niet wordt gehonoreerd met een voucher kan dit niet nogmaals ingediend worden.
Wel kan een project worden aangehouden omdat een soortgelijk project beter scoorde op de criteria.
Het krijgt dan desgewenst bij een eventuele derde ronde een tweede kans op toekenning van een voucher.
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Aanvraagformulier voucher biodiversiteit Het Groene Woud
Naam groep

:

Contactpersoon

:

E-mailadres

:

Telefoonnummer

:

Postadres

:

Naam project

:

A. Korte omschrijving van het project
Wat, wanneer, waar? Voeg eventueel een tekening, foto’s, eenvoudige begroting toe als bijlage.

B. Gevraagd voucher-bedrag: € 250,- / € 500,- / * € 1000,- Haal weg wat niet van toepassing is.
Waaraan wilt u het geld gaan besteden? Voeg a.u.b. een begroting toe als bijlage.
* Vouchers van € 1000,- zijn nog slechts beperkt beschikbaar.
N.B.
1. Uren voor uitvoering komen niet voor vergoeding in aanmerking.
2. De vergoeding is “stapelbaar” met andere vormen van financiële ondersteuning.
Cofinanciering vermelden a.u.b.
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C. Praktische uitvoering.
Hoe denkt u samen met uw groep het project praktisch te gaan uitvoeren?
Denk daarbij aan eventueel benodigde vergunning, menskracht, gereedschap en tijdsplanning.

VOORWAARDEN bij honorering van de aanvraag
Bij toezegging van een voucher wordt door de LNMH een eenvoudig contract opgesteld ter ondertekening
van de aanvrager. Hierin wordt het toegekende voucherbedrag vermeld en het moment waarop dat wordt
uitbetaald: bij aanvang van uitvoering, halverwege of na afloop.
Ook worden in het contract de onderstaande, door Het Groene Woud gestelde voorwaarden opgenomen.
1. Realisatie van het project binnen 6 maanden na toezegging van de voucher.
2. Indien van toepassing dient de aanvragende groep gedurende minimaal 5 jaar te zorgen voor
noodzakelijk onderhoud van het gerealiseerde project.
3. Toezending van publicitaire uitingen over het project.
4. Toezending van minimaal drie rechtenvrije foto’s van minimaal 500 kb van het gerealiseerde project.
Deze kunnen gebruikt worden voor publicitaire doeleinden in het kader van Het Groene Woud.
5. Na afronding van het project een bordje (15x15 cm) met een tekst over Streekfonds Het Groene Woud
plaatsen op een goed zichtbare plaats in de nabijheid van de projectlocatie(s).
6. Toezending van een beknopt inhoudelijk en financieel eindverslag, uiterlijk 2 maanden na afloop.
Facturen en bonnetjes bijvoegen is niet nodig, maar bewaren is wenselijk: er kan soms inzage gevraagd
worden.
ONDERTEKENING AANVRAGER
Datum

:

Naam aanvrager

:

Handtekening

:

Hartelijk dank voor uw aanvraag. U hoort van ons.

Stichting Landschap Natuur en Milieu Haaren Actief
lnmh.projecthgw@gmail.com
www.lnmh.nl
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