Nr. Doelstelling
Zie
Meer mensen in de Randstad, NL, BE en DU kennen onze iconen: Het uigebreide
watersportgebied (oa Braassemermeer & Nieuwkoopseplassen), Sierteeltgebied
1 Boskoop, Avifauna en Archeon
Sterker netwerk van lokale initiatiefnemers, overheden en (maatschappelijke)
ondernemers die beter aansluiten bij de promotie en marketingactiviteiten van
2 het Groene Hart
Bewonder

Aantal realiseren

Kwantitatief

Per project

30

30

Kwantitatief

Per project

30

30

Per project

30

30

5

30

Per Project

30

30

Kwantitatief

Per project

30

30

Kwantitatief

Per project

30

30

N.v.t.

Per arrangement

30

30

Kwantitatief
Kwantitatief

Per project
Per project

20
20

20 Provinciale doelstellingen
20

Kwantitatief

Per project

20

20

Meer grondeigenaren (o.a. agrarische ondernemers en tuinders) zijn actief
betrokken bij het verstreken van het waardevolle landschap gericht op
1 biodiversiteit, cultuur historische elementen en circulaire economie
Kwantitatief
Meer vrijwilligers die zich inzetten voor het onderhouden en monitoren van de
2 natuur en cultuurhistorie.
Kwantitatief
Kom
Drie goed bewegwijzerde toegangspoorten/ Transferia/ TOP's met een herkenbare
1 naam
Kwantitatief
Meer optimaal route-netwerk, waaronder een uitgebreider aaneengesloten
2 vaarnetwerk met meer aanlegplaatsen gericht op sloepen en kano's
Beleef
Meer afzet van lokale en duurzaam geteelde streekproducten, meer attracties en
een betere en eenduidige informatievoorziening langs routenetwerken en bij
1 iconen
Meer aanbod van (meerdaagse) thematische arrangementen verbonden met
2 wandelen, fietsen en/of varen
Overige
1 Toename van recreatie in het Groen
2 Behoud van biodiversiteit
Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische
3 landschappen
Criteria
Samenwerking
Ondernemer
Overheid

Max. punten Opmerkingen

Soort

Punten

Per 5 vrijwilligers

Geen samenwerking is een afwijzingsgrond
Kwantitatief
Kwantitatief

1
1

Regionale impact

Kwalitatief

0 > 40

Subsidiecooficient (percentage subsidie versus subsidiabele kosten)

Kwantitatief

per 5 % <50%

Continuiteit

Kwalitatief

n.v.t.

10
10
0-4-10-20-40
10

0 - 2 - 5 - 10

30
10
Aan de toetsingscommissie te bepalen welk project de meeste
40 regionale invloed heeft en welke het minst
Hoe minder cofinanciering een project nodig heeft hoe hoger
30 het scoort
Aan de toetsingscommissie te bepalen welk project het meest
continue is op basis van een business case. Kan ook
10 weigeringsgrond zijn als continuiteit niet blijkt

