Projectplan POP3 LEADER - De Kracht van Salland
Projectnaam:

Wie is de aanvrager?
Naam aanvrager
Organisatie
Telefoon
E-mail

Is er sprake van een samenwerkingsverband?
( ) Nee
( ) Ja → Zo ja,
- Vul dan de gegevens van de mede aanvrager(s) in.
- Beschrijf ook rollen en verantwoordelijkheden van de hoofd- en medeaanvragers.
- Vul het format ‘samenwerkingsovereenkomst’ in en stuur deze mee bij de aanvraag.
Naam mede aanvrager(s)
Organisatie
Telefoon
E-mail
Rolverdeling

Beschrijf het project in maximaal 3 zinnen (tekst voor publicatie)

Geef een korte samenvatting van het project. Maximaal 1 A4 (inhoud, doel en activiteiten).

Wat is de huidige situatie? Eventueel foto’s toevoegen (als bijlage)

Welk probleem wil je aanpakken? Wat is de context en noodzaak van dit project?

Wat is de doelstelling van het project?

Fase
1
2
3

Wat is de planning van het project?
Activiteit
Startdatum

Einddatum

Resultaat

Wat zijn de resultaten van het project?

Wat zijn de meetbare resultaten na afloop van het project? Hoe kan dat worden getoetst?
Omschrijving resultaat
Wijze van meten/toetsen

Wat zijn risico’s of randvoorwaarden van het project? Hoe worden potentiële risico’s beperkt?

Kan de investering leiden tot negatieve effecten voor de omgeving? Waarom wel of niet?
Is er een vergunning nodig? Zo ja, stuur dan de verkenning naar mogelijke omgevingseffecten
of de aanvraag van de vergunning mee.

In hoeverre draagt het project bij aan één of meer doelen van Leader De Kracht van Salland?
De stimulering van sociale innovaties en de toepassing ervan (“People”) door middel van:
• Moderne en creatieve initiatieven die bijdragen aan sociale inclusie en slimme oplossingen
om het voorzieningenniveau op peil te houden (“Meedoen”)
•
Initiatieven die bijdragen aan een gezond leven en een fijne leefomgeving (“Gezond leven”)

De stimulering van de duurzame ontwikkeling van Salland (“Planet”) door middel van:
•
Bewustwording en educatie op gebied van water, landschap, biodiversiteit, energie,
grondstoffen, voedsel en gezond leven. (“Landschap, water en landbouw” en “Circulaire
economie”)
•
Experimentele projecten met kennisoverdracht met betrekking tot landschap, water en
landbouw en circulaire economie

De versterking van de economie van Salland (“Profit”) door middel van:
•
Gezamenlijke initiatieven van ondernemers, WEconomy, maatschappelijk ondernemen
(“plattelands WEconomy”)
•
Experimentele projecten met kennisoverdracht tussen ondernemers en onderwijs
(“kennisdelen onderwijs-bedrijfsleven”)

In hoeverre past het project binnen de werkwijze van Leader? In hoeverre voldoet het project
aan de Leader kenmerken?
Bottom up
• Breed draagvlak in Salland
• Ontstaan vanuit vraag / behoefte van bewoners, ondernemers, organisaties in Salland
• Betrokkenheid bewoners bij de uitvoering van het project
• Een initiatief van bewoners, ondernemers of organisaties in Salland

Innovatief en experimenteel
• Nieuw voor Salland of dorp
• Nieuw product
• Nieuwe werkwijze

Gebiedsgericht
• Uitvoering project in Leadergebied Salland
• Meerwaarde voor Leadergebied Salland
• Mate algemeen belang ten opzicht van individueel belang

Samenwerking
• Samenwerking met andere dorpen, ondernemers, organisaties in Salland
• Samenwerking met andere Leadergebieden in Nederland of Europa

Overdracht van kennis en ervaring t.b.v. andere of gelijkwaardige projecten (in Salland)
• Worden resultaten, kennis en ervaring gedeeld?

In hoeverre is het project financieel en organisatorisch haalbaar?
Financiële haalbaarheid:
• Zijn de financiële bijdragen toegezegd? Zo ja, van wie en hoeveel?
• Voeg een exploitatiebegroting toe voor de eerste 3 jaar na einddatum project waaruit blijkt
dat het project na realisatie zelfstandig kan voortbestaan

Organisatorische haalbaarheid:
• Geef een korte beschrijving van de projectorganisatie en verantwoordelijkheden

In hoeverre is het project efficiënt en doelmatig?
Value for money:
• In hoeverre is er een reële verhouding tussen de gevraagde bijdrage en de resultaten?

Begroting
Wat zijn de begrote kosten? Geef een korte onderbouwing van de kosten.
Bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende zaken
Koop of huurkoop van machines en installaties tot
maximaal de marktwaarde van de activa
Architecten en ingenieurs
Externe adviseurs
Haalbaarheidsstudies
Verwerving of ontwikkeling van software
Verwerving van octrooien, licenties, auteursrechten
en merken
Bijdragen in natura
Niet verrekenbare BTW
Personeelskosten
Voorbereidingskosten
Reis en verblijfkosten
Promotie en publiciteit
Materiaalkosten
Totale kosten

€

Toelichting:

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Financieringsplan
De financiering van het project moet sluitend zijn met de begroting.
Gevraagde bijdrage EU
• Maximaal 25%
• Minimaal 15.000 Euro
• Maximaal 50.000 Euro
Gevraagde bijdrage Provincie Overijssel
• Maximaal 12,5%
Gevraagde bijdrage overig overheid
(zoals gemeente(n), waterschap)
• Maximaal 12,5%
Private bijdrage
• Minimaal 50%
• Eigen bijdrage in geld
• Eigen bijdrage in natura
• Lening
• Bijdragen van derden
Totale financiering
•
•
•

€

Toelichting:
%

€
%
€
%
€
%

€

100%

Bij de Leader aanvraag moet een bewijs van toegezegde financiering van een overige
overheid (gemeente, waterschap) worden meegestuurd.
De bijdrage in natura mogen niet hoger zijn dan de totale subsidiabele uitgaven, exclusief de
bijdragen in natura.
Als er sprake is van een samenwerkingsverband, geef dan de bijdrage per partner aan.

Aanbesteding en redelijkheid van kosten
Is de organisatie die de aanvraag indient (of één of meer partners van een samenwerkingsverband)
aanbestedingsplichtig? Zo ja, beschrijf hoe de opdrachten binnen dit project worden aanbesteedt.
Verwijs naar het aanbestedingsbeleid en voeg deze documenten toe aan de aanvraag.
Heeft de organisatie geen aanbestedingsbeleid? Onderbouw dan de redelijkheid van de begrote
kosten. Bij opdrachten vanaf € 25.000 is het advies om minimaal 3 offertes aanvragen.

Publiciteit
Op welke manier ga je publiciteit geven aan dit project?

Overige opmerkingen
Wil je verder nog wat vermelden over het project? Bijvoorbeeld:
• Is voor dit project al eerder een Leader aanvraag ingediend?
• Is er overleg geweest met de gemeenten of waterschap?
• Mist er nog kennis op een bepaald vlak?
• Haakt dit project aan bij andere projecten of initiatieven?

