PRIJSVRAAG
Groeningen
Een betere wereld begint in… Groeningen! Hier gaan natuurwaarden en economische ontwikkeling hand in hand. Wij dagen ondernemers in de regio Groningen-Assen uit om businessmodellen voor dit gebied in te dienen op basis van de filosofie van de ‘betekeniseconomie’:
de wereld moet er beter van worden. Doe mee aan deze prijsvraag en overtuig de jury met een
inspirerende inzending!
Het gebied
Groeningen strekt zich uit van de Marumerlage en het Leekstermeer in het westen, tot aan de
oevers van het Zuidlaardermeer in het zuiden en het Roegwold en het Schildmeer in het oosten. Het gebied ligt in zes verschillende gemeenten in de provincies Groningen en Drenthe.

Begrenzing Groeningen

Het project Groeningen
Groeningen is in het leven geroepen om verschillende doelen te bereiken. Het hoofddoel van
Groeningen is dat het de eerste klimaatpositieve regio van Nederland wordt, waarin ecologie
en economie elkaar aanvullen en versterken. In Groeningen focussen we ons ten eerste op
het beperken van de verbranding van veen. Uit onderzoek is gebleken dat in heel Nederland
verbranding van veen voor 5% van de CO2-uitstoot zorgt. Groeningen levert een bijdrage aan
het reduceren van CO2 en de bodemdaling. Tegelijkertijd biedt het mogelijkheden voor nieuwe
businesskansen met nieuwe teelten, naast het creëren van natuur- en waterbergingsgebieden. Voor de periode 2020 – 2030 gaan we voor een vermindering van de bodemdaling met 10
cm en daarbij voor een grote CO2-reductie. Daarnaast focust Groeningen zich op een toename van de biodiversiteit in de regio, waarmee het de dalende lijn van de afgelopen decennia
doorbreekt. Kort gezegd: meer natuur, meer biodiversiteit, minder CO2 .

Om de eerste klimaatpositieve regio van Nederland te worden, is een aantal subdoelen geformuleerd:
Terugdringen bodemdaling door terugdringen veenverbranding
Terugdringen CO2-oxidatie door terugdringen veenverbranding
Toename biodiversiteit, in plaats van neergaande lijn
Terugdringen hittestress in de stad Groningen
Vergroten waterveiligheid door optimaliseren van waterberging in natuurgebieden en in de stad
Verbinden van natuurgebieden, ten gunste van alle bovenstaande effecten
Prijsvraag Groeningen
Door middel van de prijsvraag Groeningen worden ondernemers in de regio Groningen-Assen uitgedaagd
om een businessmodel te ontwikkelen waar de natuurwaarden worden gekoppeld aan duurzame business. Dit leidt enerzijds tot een portfolio van potentiële projecten binnen Groeningen en anderzijds tot
bewustwording van de mogelijkheden in het gebied. Groeningen wordt zo op de kaart gezet bij een breed
publiek. Tenslotte vormt de prijsvraag de aftrap van het thema ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid in
de hele regio Groningen - Assen. De winnaars ontvangen naast de subsidie ook projectbegeleiding vanuit
Groeningen. De ondernemer kan zo gekoppeld worden aan het brede netwerk binnen Groeningen en
geholpen worden bij het aanvragen van aanvullende subsidies.
Beoordelingscriteria prijsvraag
De ondernemers worden uitgedaagd om een businessmodel te ontwikkelen die de waarden van natuur
verbindt aan duurzame business. Uiteraard dient het project bij te dragen aan de hierboven genoemde
doelstellingen van Groeningen. Het project moet bijdragen aan een klimaatpositieve regio. Dit uit zich in
een drietal thema’s:
1.
2.
3.

Duurzaam toerisme / recreatie
Voedsel
Circulariteit / biobased economy

Daarbij is een aantal criteria benoemd, waarvan er minimaal 2 moeten worden gehaald:
1.
2.
3.
4.
5.

CO2- reductie en -opslag
Circulariteit
Toename biodiversiteit
Toename waterkwaliteit
Klimaatadaptatie

Het project moet daarnaast fungeren als een voorbeeldproject voor Groeningen. De uitstraling moet groot
zijn en het project zal als tegenprestatie haar kennis delen met het Groeningen-netwerk.
Uitgesloten zijn projectvoorstellen die enkel een onderzoek uitvoeren, een ontwerp maken of een procesvoorstel doen. Het project dient daadwerkelijk uitgevoerd te worden.
De jury
De projecten worden beoordeeld door punten te scoren op de genoemde criteria. De jury zal de eerste beoordeling op zich nemen. De jury bestaat uit de wethouders Henk Kosters (wethouder gemeente
Noordenveld), Roeland van der Schaaf (wethouder gemeente Groningen) en Jan Jakob Boersma (wethouder gemeente Midden-Groningen), het provinciehoofd van Staatsbosbeheer Groningen Rieks van
der Wal en de coördinerend dean innovatiewerkplaats Groeningen van de Hanzehogeschool Jacqueline
Gomashie.
De adviescommissie
Ondernemers van de vijf beste projecten mogen hun project pitchen voor een adviescommissie. De
adviescommissie bestaat uit leden met verschillende achtergronden: bestuur (stuurgroep), bedrijfsleven,
onderzoek en advies. Deze commissie kiest maximaal drie prijswinnaars en bepaalt de hoogte van de
prijs (max. 50% van de projectkosten met een maximum van € 500.000 per project).

Procedure/indiening
Het projectplan kan worden ingediend tot uiterlijk maandag 30 maart 2020. Vervolgens vindt
de selectie plaats door de jury. Ondernemers van vijf geselecteerde projecten mogen een pitch
houden voor de adviescommissie in mei 2020. De exacte datum volgt nog.
Projectplan
Het projectplan bevat een beknopte beschrijving van het project, de samenwerkingspartners en het proces en motiveert duidelijk waarom het project bijdraagt aan de geformuleerde
doelen en criteria. Daarnaast moet er een begroting en dekkingsplan worden aangeleverd.
Hier wordt ook gemotiveerd vermeld welk bedrag aan subsidie gewenst is (max. 50% van de
projectkosten met een maximum van € 500.000) en waarvoor dat gebruikt zal worden. Tot slot
wordt aangegeven waarom het project een voorbeeldproject is voor Groeningen. Projectplannen kunnen worden ingediend via de website www.regiogroningenassen.nl

Pitch projectplan
Ondernemers van de vijf geselecteerde projecten pitchen in 10 minuten een uitgewerkt en
SMART-proof projectplan voor de adviescommissie. In maximaal 4 à 5 sheets presenteren zij
de volgende gegevens:
-

Inhoud, doel en resultaat
Verleiding
Samenwerking
Kosten en dekking
Planning en eventuele obstakels

Aansluitend is er 10 minuten tijd voor het stellen van vragen.

Advisering en besluitvorming
De adviescommissie geeft advies welke projecten (max. drie) een subsidie ontvangen. De
Stuurgroep van de Regio Groningen-Assen bespreekt deze adviezen en besluit over het al dan
niet toekennen van de subsidie. Eventueel kunnen nog nadere voorwaarden worden gesteld.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij:
Proces: Marjolein van Schoonhoven (schoonhoven@regiogroningenassen.nl)
Inhoud: Eric Veldwiesch (e.veldwiesch@gcwk.nl)

