Projectplan
Naam project:
Vul de naam van het project in:

Vul de indieningsdatum in:

1. Ons project
Beschrijf het project in maximaal 3 zinnen:

2. Samenvatting project
Geef een korte samenvatting van het project. Maximaal 1 A4 waarbij de lezer zich goed kan voorstellen
waar het project over gaat:

3. Over ons
Omschrijf kort wie jullie zijn als vereniging, stichting of inwonersgroep:

4. De context van het project
Hoe kwam het idee tot stand? Wat was de aanleiding? Wat is de huidige situatie?

5. Projectdoelstelling en doelgroep
Geef een omschrijving van: wat je gaat realiseren, wie erbij betrokken zijn, voor wie je het gaat doen, waar je
dit gaat doen, wanneer je het gaat doen en waarom je het wilt bereiken.

6. Uitwerking criteria Fonds Leefbaar Platteland
Hieronder wordt omschreven hoe wij met het project invulling gaan geven aan de criteria van het Fonds
Leefbaar Platteland:

6.1 Het draagt bij aan sociale cohesie en daarmee leefbaarheid
Omschrijf bijvoorbeeld welke groepen mensen elkaar ontmoeten en hoe dat bijdraagt aan de contacten
tussen groepen mensen. Welke impact heeft het project in de dorpsgemeenschap, de wijk of de woon
omgeving? Met welke partijen gaan jullie samenwerken en welke inspanningen leveren zij? Omschrijf de
samenwerking met inwoners en organisatie voor, tijdens en na projectrealisatie.

6.2 Het is een initiatief van onderop
Omschrijf bijvoorbeeld hoe het initiatief is ontstaan vanuit de behoefte van inwoners, stichtingen,
verenigingen of andere organisaties. Benoem daarbij ook door wie het project wordt uitgevoerd: zijn dit
inwoners van Flevoland?

6.3 Het is robuust
Zorg dat mensen een duidelijk beeld krijgen bij de term ‘robuust’. Toon bijvoorbeeld aan dat jullie
goed over het plan hebben nagedacht en wat de impact is op het platteland.

6.4 Het is financieel haalbaar
Is de begroting sluitend en is het aannemelijk dat alle deelnemende partijen aan hun financiële
verplichtingen zullen voldoen?

6.5 De verhouding tussen de bijdrage aan de leefbaarheid en de kosten die ervoor
worden gemaakt is goed
Maak de verhouding duidelijk tussen de totale projectkosten en de te verwachten impact op de sociale
verbinding en leefbaarheid in de dorpsgemeenschap, wijk of woonomgeving.

6.6 Het project is overdraagbaar
In welke mate is dit project een voorbeeld voor andere partijen in andere wijken, dorpen, steden en regio’s.
Geef aan hoe makkelijk dit in andere regio’s uitgevoerd kan worden.

6.7 Draagt bij aan de planeet
Geef aan of, en in welke mate, het project iets gunstigs doet voor de kwaliteit van de bodem, lucht, water
of variatie in het evenwicht van de natuur (biodiversiteit). Of hoe de effecten van het project op deze
factoren op zijn minst worden geminimaliseerd of geneutraliseerd. Geef hierbij ook aan of jullie deze
bijdrage actief uitdragen. Let er ook op dat het project voldoet aan de Wet natuurbescherming.

7. Projectuitvoering
7.1 Planning
Wat is in hoofdlijnen de planning van het project? Onderstaand schema kan je naar eigen wens verder
invullen. Zelf een eigen planning/omschrijving toevoegen kan ook.
Activiteit

Startdatum

Einddatum

Resultaat

7.2 Projectorganisatie
Welke partijen zijn betrokken bij dit project en wie is waarvoor verantwoordelijk? Omschrijf duidelijk de
inspanningen van de samenwerkende partijen. Verder kan je hier beschrijven hoe je het project gaat
managen – wie houdt in de gaten dat de doelen gehaald worden, dat het geld alleen wordt uitgegeven
aan dit project, dat de administratie wordt bijgehouden en dat mensen hun taken uitvoeren?

Controleer voorafgaand aan het indienen van je subsidieaanvraag de aandachtspunten op onze website:
https://leefbaar.leefbaarplattelandflevoland.nl/informatie-voor-aanvragers/jouw-aanvraag-indienen/

