
Innovatie omschrijving 
AANMELDINGSFORMULIER

Uw organisatie (indien relevant)

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mail

Gegevens over de aanmelder:

Naam

Provincie

Land

PlaatsPostcode

Adres

Op welke manier bent U bij het initiatief betrokken (b.v. als initiatiefnemer, opdrachtgever, stakeholder, enz.)

Feitelijke gegevens over het initiatief:

Titel of naam van het initiatief of de activiteit

Samenvattende omschrijving van het initiatief. (maximaal 50 woorden)

De volledige initiatiefomschrijving, zo beknopt mogelijk, nader uitwerken in een aparte bijlage. (zie onderaan 
dit formulier)

Wie is de initiatiefnemer?

Welke andere partijen (zowel binnen als buiten Nederland) zijn erbij betrokken?

Direct betrokken partijen

Indirect betrokken partijen

Op welke doelgroep(en richt het  
initiatief zich?

Maak indien mogelijk onderscheid in schaal (lokaal, regionaal, landelijk, internationaal) leeftijd, sekse, etniciteit e.d.

initiator:info.rve@planet.nl;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:3865fb61bcbfb045b679c19e9af655c6



Wanneer is het is het initiatief gestart? Ja

Nee
Loopt het initiatief nog steeds?

Waar speelt het initiatief zich af (Plaats, regio, land)?

Wat is de belangrijkste drijfveer  
geweest voor de start van dit initiatief?

Wat is het doel van het initiatief?

Op welke manier is geprobeerd dit doel te bereiken?

Kunt u de omvang van het initiatief kwantificeren 
(hoeveelheid geld, aantal mensen, hectares etc. dat 
ermee gemoeid is), nu en in de nabije toekomst?

Wat zijn de toekomstplannen?

Is uw initiatief (of delen hiervan) juridisch 
beschermd? (copyrights e.d.)

NeeJaHeeft het initiatief al eens eerder steun ontvangen of een prijs gewonnen?

Zo ja, welke?

Welke problemen bent u al tegen gekomen? Hoe zijn 
die (eventueel) opgelost? 

Stel dat u (financiële) ondersteuning zou krijgen 
(prijs, lening, investering, etc) hoe gaat u deze dan 
investeren/besteden?

Heeft u eventueel de beschikking over 
illustratiemateriaal?



Ecolologische waarde

Kunt u aangeven in hoeverre het initiatief uitputting 
van schaarse en niet vernieuwbare hulpbronnen, 
zowel in Nederland als elders tegengaat?

Kunt u aangeven op welke wijze het initiatief 
milieuvervuiling (inter)nationaal minimaliseert?

Kunt u aangeven in hoeverre (nationaal, 
internationaal) een bijdrage wordt geleverd aan 
natuurontwikkeling en natuurbehoud?

Economische waarde

Kunt u aangeven in hoeverre het initiatief bijdraag 
aan de kwaliteit van het bestaan (welzijn, 
zelfontplooiing, werkgelegenheid e.d.)? Maak indien 
mogelijk onderscheid tussen nationale en 
internationale gevolgen.

Levert het initiatief directe, betaalde 
werkgelegenheid in mensjaren op? Zo ja, hoeveel?

Wat zijn de kosten van het initiatief? En hoe wordt 
het initiatief gefinancierd?

Is het initiatief rendabel op korte of lange termijn? Is 
het winstgevend?

In hoeverre is het initiatief innovatief? Zijn er 
bijvoorbeeld elders eerder dergelijke initiatieve 
opgezet of uitgevoerd?

Inspirerende waarde

Hoe reageert de omgeving op het initiatief? Krijgt het 
initiatief veel publiciteit?

Krijgt het navolging? Hoeveel mensen zijn er 
inmiddels bij betrokken?



Sociaal-culturele waarde

Kunt u de sociaal-culturele meerwaarde van het 
initiatief aangeven? 
Denk hierbij aan aspecten als maatschappelijk 
ondernemen, sociale integratie, internationale 
solidariteit, multiculturele samenleving, tolerantie en 
verdraagzaamheid, cultuurvernieuwing enz.

Hoe benadert u de omgeving? Hoe draagt u kennis 
over?

Draagt het initiatief bij aan de sociale cohesie en de 
integratie van de maatschappij? Heeft uw inzending 
internationale uitstraling dan kunt u dit apart 
vermelden.

RUIMTE VOOR AANVULLENDE INFORMATIE DIE U BELANGRIJK VINDT.

Aanvullende informatie 
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