Prijsvraag Veluwe
Hoe kunnen we de Veluwe nog mooier en aantrekkelijker
maken?
Deadline: zaterdag 30 september
Prijzengeld: €250.000,•
•

€10.000,- prijzengeld voor de 10 beste ideeën (vrij te besteden)
€240.000,- voor uitvoering van de winnende ideeën

Deelname
*Deelname is uitsluitend mogelijk via de website www.prijsvraagdeveluwe.nl
*Deelname staat open voor iedereen zonder winstoogmerk (studenten, inwoners, recreanten, instellingen, stichtingen, etc.)
*Meerdere inzendingen per deelnemer/team zijn toegestaan

Geld voor nieuwe initiatieven
Vorig jaar is de Veluwe uitgeroepen tot één van de mooiste natuurgebieden van Nederland! Dit
gebeurde naar aanleiding van de publieksverkiezing ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’,
waarmee de provincie Gelderland, als indiener van het natuurgebied de Veluwe, €300.000,- heeft
gewonnen.
De provincie Gelderland heeft besloten om een groot deel van dit geld te besteden aan nieuwe
initiatieven die de Veluwe nog mooier en aantrekkelijker maken voor bewoners, bedrijven en
bezoekers. We dagen daarom iedereen zonder winstoogmerk (studenten, inwoners, recreanten,
instellingen, stichtingen, etc.) uit om hiervoor vernieuwende en inspirerende ideeën aan te dragen!
Indieners van de tien beste ideeën winnen mooie geldprijzen (met een totaal aan €10.000,prijzengeld) én maken kans op een deel van het uitvoeringsbudget van €240.000,- waarmee jij jouw
idee ook echt kan realiseren!

De Veluwe
De Veluwe is het grootste aaneengesloten laagland natuurgebied van West-Europa, met bos, heide,
zandvlakten, landgoederen, spectaculaire uitzichten en bijzondere diersoorten. In dit gebied liggen
vier Natura 2000-gebieden waaronder de Veluwe Randmeren, landgoederen Brummen en
Rijntakken.
Daarnaast biedt de Veluwe een ongekend groot en divers aanbod van historisch erfgoed zoals sporen
van industrieel gebruik, militair erfgoed en monumentale buitenplaatsen, kastelen en gebouwen.
Maar de Veluwe biedt meer! Topattracties, beroemde musea, historische stadjes, moderne
accommodaties, culinair genieten en volop gelegenheid om actief te zijn in de adembenemend
mooie Veluwse natuur.
Bekijk de website www.visitveluwe.nl om een indruk te krijgen van wat de Veluwe allemaal te bieden
heeft.

https://youtu.be/ssOJ9MsTTvc

De Veluwe op 1
De Veluwe is al decennia een populaire bestemming voor dagjesmensen en vakantiegangers. In 2017
vonden er op de Veluwe bijna 10 miljoen toeristische overnachtingen plaats. Tijdens toeristische
vakanties wordt er op de Veluwe jaarlijks in totaal ruim 298 miljoen euro besteed. Per jaar worden er
op de Veluwe ruim 60 miljoen (dag-)uitjes ondernomen. Daarbij wordt ruim 775 miljoen euro
uitgegeven.
De toeristisch recreatieve sector is dus van grote economische betekenis voor de Veluwe. Niet alleen
voor de werkgelegenheid, maar ook voor de leefbaarheid van de kernen en voorzieningen die door
het toerisme kunnen worden behouden. Daarnaast is de Veluwe een uniek natuurgebied waar we
erg zuinig op zijn. Zo zoeken natuureigenaren, recreatiebedrijven, gemeenten en provincie samen
naar de balans tussen het versterken van de natuurlijke kwaliteiten (natuur, landschap, erfgoed,
water) en het verbeteren van de vrijetijdseconomie.
Meer over deze ambitie en de aandachtsgebieden is te lezen op de website www.veluweop1.nl.

Waar zijn we naar op zoek?
We zijn op zoek naar vernieuwende en inspirerende ideeën en voorstellen die ervoor zorgen dat de
Veluwe nog mooier en aantrekkelijker wordt. Dit kunnen ideeën zijn die ervoor gaan zorgen dat er
meer nieuwe recreanten en toeristen de Veluwe bezoeken, ideeën die ervoor zorgen dat de
bijzondere natuur en cultuur van de Veluwe wordt behouden en/of versterkt. Of dat de beleving
ervan wordt verbeterd.
In het rapport ‘Veluwe Agenda 1.0. Beleef de beste Veluwe in 2025’ staan zes programmalijnen om
de Veluwe te versterken:
-

Robuuste natuurnetwerken, versnipperde natuurgebieden met elkaar verbinden
Vitaal landschap, diversiteit van het landschap beleven
Beleefbaar erfgoed, vertellen en ervaren
Bereikbaarheid, de beste bereikbaarheid altijd en overal
Top activiteiten, uitnodigende attracties – gastvrij en up-to-date
Excellente verblijven, vitale vakantieparken

Jouw idee of voorstel mag op bovenstaande punten betrekking hebben, maar dat hoeft niet, zolang
het maar als doel heeft de Veluwe mooier en aantrekkelijker te maken. Het idee kan klein zijn
(bijvoorbeeld een simpele verbetering van een bestaande fiets-/wandelroute waardoor recreanten
vaker terugkomen) of groot (bijvoorbeeld een voorstel voor een nieuw event, activiteit of attractie)
of alles wat daartussen ligt.

Waar zijn we niet naar op zoek:
•
•

We zijn niet op zoek naar ideeën voor marketing- of communicatiecampagnes.
We zijn niet op zoek naar ideeën met een eenmalig karakter. Duurzame initiatieven die na
uitvoering meerdere jaren voortleven hebben sterk onze voorkeur.

Randvoorwaarden:
•
•

Houd er rekening mee dat jouw ideeën niet ten koste gaan van de mooie natuurgebieden en
de biodiversiteit.
Houd er rekening mee dat jouw ideeën niet ten koste gaan van de leefbaarheid van de
bewoners. Ook zij moeten enthousiast worden van jouw idee.

Jouw inzending (max vijf A4, pdf bestand)
Je inzending bestaat uit twee onderdelen:
Onderdeel 1: Uitwerking van jouw idee (maximaal vier pagina’s A4)
Geef een zo concreet mogelijke omschrijving van jouw innovatieve idee:
•
•
•
•
•

Wat is het idee/voorstel?
Hoe gaat jouw idee ervoor zorgen dat de Veluwe nog mooier en/of aantrekkelijker wordt?
Wat is er nodig om jouw idee te realiseren? Welke financiële middelen denk je nodig te
hebben?
Mocht je jouw idee ook echt zelf en/of in samenwerking met andere mensen/partijen willen
gaan realiseren in de Veluwe, geef dan ook alvast een korte beschrijving van het team.
Probeer je voorstel te verduidelijken met afbeeldingen, schetsen of visuals.

Onderdeel 2: Bonusvragen (maximaal één pagina A4)
We willen deze mogelijkheid ook direct aangrijpen om meer inzicht te krijgen in bestaande
oplossingen en in de gebruiker. We vragen je daarom onderstaande vragen kort te beantwoorden:
•

•

Ben jij wel eens een dagje uit geweest of op vakantie geweest in de Veluwe? Wat vond je
fantastisch? En waar ontbrak het volgens jou nog aan? Wat kan er beter? Waardoor zou je
vaker terugkomen of langer willen blijven?
Daarnaast zijn wij op zoek naar inspirerende voorbeelden uit andere natuurgebieden, die
hebben bijgedragen aan de aantrekkelijkheid van het natuurgebied. Ken je een mooi
voorbeeld, of kun je een inspirerend voorbeeld terugvinden op internet, bijvoorbeeld uit het
buitenland?

Beoordelingscriteria
•
•
•
•

Originaliteit: is het concept vernieuwend ten opzichte van het huidige aanbod?
Verwachte impact: is de verwachting dat het idee/voorstel zal bijdragen aan vergroting van
de schoonheid of aantrekkingskracht van de Veluwe?
Haalbaarheid: is het idee/voorstel relatief eenvoudig te realiseren of is het concept juist heel
complex?
Professionaliteit van de inzending; in hoeverre is het concept onderbouwd?

Prijzengeld & uitvoeringsbudget
De beste tien inzendingen winnen elk €1.000,- prijzengeld (10 x €1.000,-). Het prijzengeld is netto en
vrij te besteden.
Naast het prijzengeld maken de winnaars kans op een bedrag van €5.000 tot maximaal €50.000,- om
het idee daadwerkelijk te realiseren. Hieronder meer informatie over het proces en de toekenning
van het uitvoeringsbudget.

Tijdlijn & wedstrijd verloop
•

•
•

•

•

30 september: Deadline challenge
o Ideeën en voorstellen dienen vóór 30 september om 23:59 uur te zijn geüpload via
de website www.prijsvraagdeveluwe.nl.
Eind oktober: Bekendmaking tien genomineerden
Medio november: Finale avond
o De genomineerden worden uitgenodigd om hun idee te presenteren tijdens een
speciale bijeenkomst met bij de Veluwe betrokken organisaties en overige
belangstellenden. De genomineerden krijgen de mogelijkheid om hun idee extra toe
te lichten, aan te geven welke rol zij willen spelen in de realisatie en stil te staan bij
wat er voor nodig is om het idee te realiseren.
o Het deelnemende publiek krijgt de mogelijkheid vragen te stellen, feedback te geven
en hun eigen ideeën rondom de winnende inzendingen te delen.
o Aan het eind van de avond wordt er door de jury bekend gemaakt wie de prijsvraag
heeft gewonnen én welke winnaar(s) worden uitgenodigd voor een vervolgafspraak
om kans te maken op een deel van het uitvoeringsbudget.
November en december 2017: Vervolgafspraken met finalisten
o In november zullen één of meerdere vervolgafspraken plaatsvinden met de
geselecteerde winnaars om tot een degelijk plan van aanpak te komen én tot de
toekenning van het uitvoeringsbudget. Dit kan een bedrag zijn tussen de €5.000,- en
€50.000,- (afhankelijk van de benodigde middelen).
o De intentie is om de realisatie van de winnende ideeën zoveel mogelijk door de
finalisten zelf te laten doen. De provincie biedt uiteraard haar netwerk en expertise
aan om de kans op een snelle en succesvolle realisatie te vergroten.
Januari 2018: Start realisatie van de winnende ideeën!
o Zodra de het uitvoeringsbudget is toegekend kan er gestart worden met de realisatie
van de winnende ideeën.

Het wedstrijdreglement
Jouw inzending
•
Jouw inzending (inclusief eventuele afbeeldingen) bestaat uit maximaal vijf A4.
•
Jouw inzending is een PDF-bestand (Klik hier voor gratis PDF converter) van maximaal 10 MB groot.
Deelname
•
Deelname staat open voor iedereen zonder winstoogmerk (studenten, inwoners, recreanten, instellingen, stichtingen,
etc.). Medewerkers van de Provincie Gelderland zijn uitgesloten van deelname.
•
Meer inzendingen per deelnemer/ team zijn toegestaan.
•
Deelname is uitsluitend mogelijk via de website van Prijsvraag de Veluwe (www.prijsvraagdeveluwe.nl).
•
Deelname in groepen (max. vier personen) is mogelijk. Het prijzengeld wordt aan de hoofddeelnemer uitgekeerd. Alle
groepsleden dienen zich in te schrijven.
•
Deelname is gratis.
Inzending
•
Meerdere inzendingen per deelnemer/ team zijn toegestaan.
•
Een ‘account’ op www.prijsvraagdeveluwe.nl is vereist om jouw inzending(en) te kunnen uploaden.
•
Inzendingen moeten voor de deadline via de website www.prijsvraagdeveluwe.nl worden geüpload.
•
Na de deadline van 30 september 2017 kunnen geen concepten meer worden ingezonden.
•
Te laat of anders ingediende ideeën worden uitgesloten van deelname.
•
Na succesvolle verzending ontvang je direct een bevestiging. Zo niet, stuur dan zo snel mogelijk maar uiterlijk vóór de
deadline een e-mail naar info@prijsvraagdeveluwe.nl.
•
Het is niet mogelijk om jouw idee na inzending te vervangen en/of aan te passen.

Uitslag & Prijzen(geld)
•
•
•
•
•

De beste tien inzendingen winnen elk €1.000,- prijzengeld (10 x €1.000,-)! Het prijzengeld is netto en vrij te besteden.
De hierboven genoemde prijzengelden zijn netto bedragen.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
We streven ernaar om de uitslag eind oktober 2017 bekend te maken.
De winnaars maken bovendien kans op een uitvoeringsbudget van maximaal €50.000,-. Dit zal gebruikt moeten
worden om het idee te realiseren (inzet externe partijen, vergoeding eigen uren, out-of-pocket-kosten, etc.).
o Hoewel de intentie er is om de realisatie van de van de winnende ideeën zoveel mogelijk door de winnaars
zelf te laten doen, is zowel de winnaar als de Provincie Gelderland hiertoe niet verplicht.
o Hoewel de Provincie Gelderland de intentie heeft meerdere van de winnende concepten te realiseren, is de
Provincie Gelderland hiertoe niet verplicht, en daarmee dus ook niet verplicht het (volledige)
uitvoeringsbudget in te zetten.

Intellectueel eigendom
•
•

Door het uploaden van je inzending ga je akkoord met de gebruikersvoorwaarden van Prijsvraag de Veluwe:
https://www.prijsvraagdeveluwe.nl/Home/Gebruikersvoorwaarden
Ook ga je er mee akkoord dat jouw inzending de CC0 licentie van Creative Commons krijgt toegewezen. Met een
CC0 licentie kunnen jouw ideeën door Provincie Gelderland voor alle doeleinden gebruikt worden en
naamsvermelding kan daarbij niet worden geëist. Meer informatie m.b.t. de CC0 licentie:
o Samenvatting: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/.
o Volledige versie: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.

