Aanvraagformulier ondersteuning project!

!
!
!
!

Een project van Puur Hoorn:!
•
draagt bij aan onze ambitie: Klimaatneutraal in 2040. Samen voor een duurzame stad;!
•
valt binnen ministens een van de Puur Hoorn pijlers;!
•
valt binnen minstens een van de Puur Hoorn uitgangspunten;!
•
heeft cofinanciering en een vliegwiel effect!
•
en is doelmatig, effectief en resultaatgericht.!

!

Om een project bij Puur Hoorn aan te vragen geef je kort en bondig antwoord op de onderstaande punten. Houd
hierbij rekening met het boven genoemde. Mail je projectvoorstel naar: puurhoorn@hoorn.nl!

!

1. Korte uitleg van het project!
Omschrijf het project!

!

2. Puur Hoorn!
Omschrijf de rol van Puur Hoorn in het project: faciliteren, ondersteunend, motiverend of activerend.!

!

3. Doel van het project!
Wat wil je met het project bereiken?!

!

4. Resultaten van het project !
Welke resultaten wil je met het project bereiken en voor wie? Formuleer per doelgroep je resultaten SMART:
Specifiek; Meetbaar; Acceptabel; Realistisch; Tijdsgebonden. !

!

5. Effecten van het project !
Omschrijf de duurzame effecten die de projectresultaten opleveren.!
Voorbeeld: !
Resultaat van het project: zonnepanelen op het verenigingsgebouw!
Effect van het project: duurzame energie op wekking en lagere vaste lasten.!

!

6. Meten is weten!
Hoe maak je de projectresultaten en -effecten inzichtelijk?!

!

7. Randvoorwaarden !
Omschrijf de randvoorwaarden die het mogelijk maken het projectresultaten en het projecteffecten te kunnen
halen.!

!

8. Financiering !
Maak een begroting. Als er aan Puur Hoorn een financiële bijdrage wordt gevraagd, dan moet er sprake zijn van
cofinanciering. Puur Hoorn verstrekt geen structurele subsidies of bijdragen en betaald nooit alle kosten. !

!

9. Tijd !
Maak een planning van het project en het beoogde moment van oplevering!

!

10. Communicatie!
Maak een communicatieplanning. Beschrijf aan wie, hoe en wanneer over het project gecommuniceerd wordt.

