Denk jij groen? En heb je
goede ideeën?
Dan maak je kans op de Duurzaamheidsprijs
Waarom een Duurzaamheidsprijs?
We willen er samen met jou voor zorgen dat we een duurzame gemeente
worden. We zijn niet alleen op zoek naar vernieuwende ideeën; het
belangrijkste is dat de prijs ideeën mogelijk maakt die zorgen voor
minder CO2-uitstoot.
Kan ik meedoen?
Ja! Alle inwoners van de gemeente Súdwest-Fryslân kunnen meedoen. Je
kunt als individu meedoen of met je vereniging, je straat, je wijk of welke
groep dan ook. Ook scholieren van basisscholen en middelbare scholen
kunnen meedoen en samen met hun groep of klas een idee insturen. Er
zijn drie categorieën:
• Kinderen t/m 12 jaar
• Jongeren van 13 t/m 18 jaar
• Volwassenen
Hoe kan ik me aanmelden?
Op https://sudwestfryslan.nl/duurzaamheidsprijs2020 kun je je idee opgeven. Daarbij geef je aan waarom je voor dit idee hebt gekozen, op welke plek je het wilt uitvoeren, of verschillende mensen en instanties met
elkaar samenwerken en voeg je eventueel een begroting of schets toe. Op
de website vind je ook de spelregels voor het meedoen aan de wedstrijd.

Wat kan ik winnen?
Het prijzengeld is in totaal € 16.000,-. Het is bestemd voor het uitvoeren
van het idee. Hieronder zie je de verdeling van het prijzengeld:
• Volwassenen: € 5.000,- (1e prijs), € 3.000,- (2e prijs) en € 1.000,- (3e prijs)
• Jongeren: € 1.500,- (1e prijs), € 1.000,- (2e prijs) en € 750,- (3e prijs)
• Kinderen: € 1.000,- (1e prijs), € 500,- (2e prijs) en € 250,- (3e prijs)
Daarnaast is er een publieksprijs van € 2.000,-.
Jury
Een deskundige jury beoordeelt de ideeën onder andere op toepasbaarheid, de effecten voor de samenleving, het CO2-reductie-effect en hoe vernieuwend het is. De jury heeft het recht – als het aantal of de inhoud
van de inzendingen daar aanleiding toe geeft – om af te wijken van de
verdeling van het prijzengeld.

Belangrijke data
• 1 mei 2020: uiterste inzenddatum Duurzaamheidsprijs
• Uiterlijk 22 mei krijg je bericht of je idee in de prijzen is gevallen
• 29 mei: feestelijke uitreiking Duurzaamheidsprijs

