DEELNAMEREGLEMENT
NATUURPRIJS
GROENE KROON
DEELNAMECRITERA
1. Er zijn twee categorieën die kunnen deelnemen aan deze natuurprijs:
• Kleine initiatieven: bijvoorbeeld van particulieren, maatschappelijke organisaties,
onderwijsinstellingen en kleinere bedrijven.
• Grote initiatieven: bijvoorbeeld van woningcorporaties, gemeenten en bouw- en
aannemersbedrijven.
2.

De prijs is gericht op nieuwe, nog niet uitgevoerde initiatieven die fysiek bijdragen aan de
Utrechtse biodiversiteit.

3.

Het thema van deze editie is ‘Natuur in en rondom de bebouwde omgeving’. Als richtlijn
houden we de rode contouren van de provinciale structuurvisie aan: initiatieven liggen in
of in de directe omgeving van de rode contour. De initiatieven leveren een directe, fysieke
bijdrage aan biodiversiteit in de provincie Utrecht.

4.

Deelnemers vermelden wat er met het prijzengeld gerealiseerd kan worden. De
uitwerkingsvorm is verder vrij en bij voorkeur beeldend en bondig. De kosten van de
realisatie van het ingediende project bedragen tenminste 3000 euro. Projecten met een
lager realisatiebedrag verwijzen we naar de voucherregeling ‘Beleef en Bewonder’.

5.

De winnaar besteedt het prijzengeld aan het realiseren van de prijswinnende inzending.

6.

De prijswinnaars sturen een half jaar na de prijsuitreiking, en na realisatie van het project,
een bericht aan de organisatie van de Groene Kroon met daarin de stand van zaken en
foto’s/video van het (eind)resultaat.

7.

Het project is niet eerder ingediend voor de Groene Kroon of voor andere provinciale
prijsvragen of subsidies.

8.

Aanmelden voor de prijsvraag gaat via het aanmeldingsformulier op de website.

9.

Het is mogelijk om het ingestuurde document na inzending te vervangen en/of aan te
passen.

10. De finalisten zijn aanwezig bij de prijsuitreiking.
11. Bij onvoorziene omstandigheden of onverwachte ontwikkelingen kan de organisatie het
reglement aanpassen; deze aanpassingen worden gedeeld met de deelnemers.

12. Deelname is gratis.
13. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
BEOORDELINGSPROCEDURE EN UITSLAG
1. Alle inzendingen worden beoordeeld door een vakjury.
2.

Voor de beoordeling van de inzendingen gelden onderstaande criteria. De jury beoordeelt
de inzendingen op deze bijdrage, waarbij de positieve impact op de biodiversiteit het
zwaarst weegt.
• Impact op biodiversiteit. Het gaat om inzendingen in en rondom de bebouwde
omgeving die leiden tot verhoging van de biodiversiteit in de provincie Utrecht.
Inzendingen kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld gebouwen, parken, tuinen,
groenstroken en andere gebieden in de directe omgeving van steden en dorpen.
Projecten die bijdragen aan de toename in aantallen en/of verspreiding van bedreigde
en beschermde soorten krijgen een ‘plus’ bij de beoordeling.
• Innovatie. Het gaat om nieuwe projecten, die nog niet zijn gerealiseerd. Een inzending
scoort hoger naarmate het initiatief innovatiever is.
• Integraliteit. Een inzending scoort hoger naarmate de inzending, naast biodiversiteit,
ook bijdraagt aan andere doelen zoals klimaatadaptatie en/of gezonde leefomgeving.
• Opschaalbaarheid. Een inzending scoort hoger wanneer het initiatief een voorbeeld is
dat ook op andere locaties in de provincie Utrecht kan worden toegepast.

3.

De jury nomineert in beide categorieën de zes beste initiatieven op basis van
bovenstaande criteria.

4.

De zes genomineerde projecten in beide categorieën (2x6) krijgen feedback vanuit de jury
en de provincie Utrecht waarmee zij binnen zes weken hun project kunnen verbeteren.
Vervolgens worden 2x3 aanmeldingen geselecteerd door de jury, dit zijn de finalisten.

5.

De finalisten presenteren hun initiatief tijdens de finale op 18 september 2019. De jury zal
per categorie een winnaar bekend maken.

TIJDSPLANNING
1. De inschrijving start op 20 februari 2019.
2.

Het aanmelden van een inzending voor de prijsvraag kan tot en met 1 juni 2019.
Inzendingen die na die datum binnenkomen zijn geen onderdeel van de prijsvraag. Op 21
juni 2019 worden de nominaties voor de Groene Kroon 2019 op de website vermeld.

3.

Tot 2 augustus 2019 hebben de genomineerden de tijd om hun initiatief te verbeteren.

4.

Op 23 augustus 2019 wordt bekend gemaakt welke projecten doorgaan naar de
finaleronde.

5.

De finale met prijsuitreiking is op 18 september 2019.

JURY
1. De provincie Utrecht stelt een jury samen van maximaal vijf leden.
2.

De jury kiest uit haar midden een voorzitter.

3.

In het geval van uitval van een of meerdere juryleden heeft de organisatie het recht tot
vervanging van het betreffende jurylid of het laten vervallen van de jury-plek.

4.

Aanmeldingen van organisaties waar een jurylid werkzaam is, zijn uitgesloten van
deelname.

PRIJZEN
Voor elk van de twee categorieën is 6.000 euro beschikbaar voor de realisatie van het initiatief.
PUBLICITEIT
Deelnemers aan deze prijsvraag geven toestemming aan de organisatie om de inzending en de
naam van de deelnemer te vermelden en te gebruiken voor communicatiedoeleinden, zonder
dat de deelnemer daarvoor een vergoeding ontvangt.
VRAGEN
Meer informatie is te vinden op de website. Hier staan ook de contactgegevens vermeld voor
de Groene Kroon 2019.

