Handleiding aanvraag en projectplan
U wilt een aanvraag doen voor een bijdrage uit het Klimaatfonds Terschelling Vlieland. Hiervoor dient
u een volledig ingevuld aanvraagformulier in, samen met een projectplan. Beide stukken dient u in bij
de gemeente waarin u woonachtig bent (Vlieland of Terschelling).
Hieronder leest u welke onderdelen aan de orde moeten komen in uw projectplan.

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 en waarom is dit belangrijk?
Doelgroep: voor wie doet u dit project, wie hebben er belang bij?
Werkzaamheden: concrete aanpak, uitvoering, door wie, inzet vrijwilligers, etc.

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 gedachtegoed.
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: de uitvoering moet binnen twaalf maanden na 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 als de vergunning is verleend. Dus na de ontvangst van de vergunning
heeft u nog één jaar om het project uit te voeren. De termijn van uitvoering kan verlengd worden als
hier gegronde redenen voor gelden. Een goed onderbouwde aanvraag voor verlenging moet worden
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voorgelegd aan de beoordelingscommissie. De commissie neemt vervolgens een besluit of verlenging
wordt toegestaan.
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 bijdragen, de fondsen en mogelijk toegekende subsidies
en bijdragen.

Let op:
-

-

De begroting moet 100% zijn gedekt. Onder subsidies en bijdragen van fondsen moeten
toezeggingen van die fondsen en subsidiebeschikkingen liggen. Deze subsidies en bijdragen
van fondsen moeten voorwaardelijk zijn goedgekeurd en/of toegekend. De aanvrager meldt
bij het aanvragen de datum van definitieve toekenning van de subsidies en bijdragen.
Er moet een concreet bedrag worden genoemd dat wordt gevraagd uit het Klimaatfonds
Terschelling Vlieland.
Aan het Klimaatfonds Terschelling Vlieland kan een bijdrage van 1% tot maximaal 100%
gevraagd worden.
Het maximaal aan te vragen bedrag per project is € 40.000,Kosten die al zijn gemaakt vóór het indienen van de aanvraag komen niet in aanmerking voor
een bijdrage.

Criteria Klimaatfonds Terschelling Vlieland
De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvragen op basis van de volgende criteria:
-

Het project is gesitueerd op Vlieland of Terschelling;
Het project draagt zichtbaar, aantoonbaar en/of meetbaar bij aan CO2-reductie of andere
vormen van verduurzaming;
Het project beschikt aantoonbaar over draagvlak in de samenleving;
De aanvraag wordt gedaan voor een tastbaar, zichtbaar project; voor onderzoeken of studies
kan geen aanvraag ingediend worden;
De aanvraag komt van een samenwerkingsverband van particulieren, bedrijven en/of
instellingen;
De aanvrager(s) moet(en) op het eiland ingeschreven staan;
Er is bij de aanvraag altijd sprake van een belang voor de samenleving;
Projecten moeten leiden tot een verbetering van het klimaat en niet tot een verbetering van
de financiële positie van de aanvrager(s);
De begroting moet 100% zijn gedekt, inclusief bijdragen vanuit het fonds;
De looptijd van het project is, vanaf start tot uitvoering maximaal 1 jaar;
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Aanvraagformulieren
Aanvraagformulieren kunt u downloaden op de website www.klimaatfondsterschellingvlieland.nl en
opvragen via de gemeente Vlieland en Terschelling via info@vlieland.nl en
gemeente@terschelling.nl.
Tijdspad
- Tweemaal per jaar kiest de beoordelingscommissie projecten die voor een bijdrage uit het
Klimaatfonds Terschelling Vlieland in aanmerking komen. Deadline voor het indienen van de
aanvraag is uiterlijk 15 juni en uiterlijk 15 december.
- De aanvragen worden daarna beoordeeld door de beoordelingscommissie.
- U krijgt uiterlijk zes weken na de sluitingsdatum bericht of uw aanvraag gehonoreerd wordt
of niet.
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