AANDACHTSPUNTEN CO2-Compensatiefonds: AANVRAAG EN PROJECTPLAN
In een projectplan, dat samen met het aanvraagformulier de aanvraag vormt, staan over het algemeen de volgende onderwerpen:
Aanvrager
Wie is de aanvragende partij? Wat is uw rol in het project?
Het project
- Aanleiding: waarom dit project, hoe is de situatie nu en waarom moet die veranderen?
- Doel en resultaat: wat wilt u bereiken, wat levert het op, waarom is dit belangrijk?
- Doelgroep: voor wie doet u dit project, wie hebben er belang bij?
- Werkzaamheden: concrete aanpak, uitvoering, door wie, inzet vrijwilligers, et cetera.
Draagvlak en samenwerking
- Waaruit blijkt dat er behoefte is aan uw project?
- Wie zijn betrokken bij de organisatie en uitvoering?
- Is er sprake van samenwerking en/of afstemming met andere organisaties of projecten?
Continuïteit
- Hoe zijn eigendom, beheer en onderhoud geregeld? Wie draagt zorg voor toekomstige exploitatie?
- Continuïteit kan ook betrekking hebben op het inzetten van een beweging of gedachtengoed.
Op welke wijze wordt dit voor de toekomst geborgd?
Planning
Wanneer starten de werkzaamheden waarvoor u een bijdrage aanvraagt en wanneer zijn die afgerond? Let op: uitvoering moet binnen twaalf maanden na de toekenning zijn afgerond. Als er een
vergunning nodig is, heeft de vergunning een opschortende werking. Dat wil zeggen dat de termijn
van twaalf maanden pas begint nadat de vergunning verleend is. Dus na de ontvangst van de vergunning heeft u nog één jaar om het project uit te voeren.
Financiën
- Begroting: zet alle kostenposten (eventueel deels gebundeld) overzichtelijk onder elkaar met
daarbij de bedragen, zo mogelijk op basis van offertes. Zet hierbij ook de kosten van de werkzaamheden die (deels) door vrijwilligers worden uitgevoerd.
- Dekkingsplan: hierin staan de eigen bijdrage, de fondsen en mogelijk andere toegekende subsidies en bijdragen.
Let op:

-

de begroting moet 100% worden gedekt. Onder andere subsidies en bijdragen van fondsen
moeten toezeggingen van die fondsen en subsidiebeschikkingen liggen.
er moet een concreet bedrag worden benoemd dat wordt gevraagd uit het CO2-Compensatiefonds.
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-

-

aan het CO2-Compensatiefonds kan een bijdrage van 1% tot maximaal 100% gevraagd worden. Dit is aan de aanvrager. Er is maximaal € 50.000 beschikbaar voor 2021 (toekenning
begin 2021).
kosten die al zijn gemaakt vóór het indienen van de aanvraag komen niet in aanmerking
voor een bijdrage.

Let extra goed op:
Het hele plan:
Financiën:
Planning:

Handtekeningen:

zo duidelijk en concreet mogelijk en niet te lang.
er mag geen tekort in het dekkingsplan zitten!
het project moeten binnen één jaar na toekenning van de bijdrage afgerond
zijn. Hierbij geldt de opschortende werking bij een eventuele vergunningplicht, let daarop bij het invullen van het aanvraagformulier.
zorg dat alle vereiste handtekeningen (van de juiste hiervoor gemachtigde
personen) op het aanvraagformulier staan.

Criteria CO2-Compensatiefonds
De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvragen op basis van de volgende criteria:
a. de mate waarin CO2 bespaart wordt;
b. daarnaast de mate waarin aan minimaal twee van de onderstaande criteria wordt voldaan:
1. er bestaat draagvlak voor de activiteit in het betrokken gebied (draagvlak);
2. de activiteit stimuleert samenwerking in de uitvoering van het project (samenwerking);
3. de activiteit maakt de CO2-besparing goed zichtbaar (zichtbaarheid);
4. de activiteit is echt iets nieuws (innovatie);
5. de activiteit is vernieuwend/uniek voor Schiermonnikoog of voor Ameland (uniciteit).
Aanvraagformulieren
Aanvraagformulieren kunt u downloaden op de website www.duurzaamameland.nl en opvragen
via info@duurzaamameland.nl
Tijdpad
- De aanvraagperiode voor 2021 is van 13 januari 0:00 uur tot en met 31 januari 24:00 uur.
- De aanvragen worden daarna beoordeeld door de Beoordelingscommissie CO2-Compensatiefonds.
- U krijgt uiterlijk op 1 april 2021 bericht of uw aanvraag al dan niet gehonoreerd is.
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