AANVRAAGFORMULIER COFINANCIERING NWB FONDS
(vastgesteld door programmacommissie 16 juni 2022)

Dit formulier moet ingevuld en ondertekend worden ingediend bij het NWB Fonds, samen met de
bijbehorende documenten, om in aanmerking te komen voor behandeling van een aanvraag.
Naast dit formulier moet in elk geval een plan van aanpak met begroting worden aangeleverd.
Dit formulier is een samenvatting van de belangrijkste punten.
De programmacommissie (Procom) van het NWB Fonds is bevoegd besluiten te nemen over
aanvragen. De volledige aanvraag moet voor de deadline van de betreffende Procom vergadering zijn
ingediend en vooraf zijn afgestemd met de programmamanager van het NWB Fonds. Voor nadere
informatie over de procedure en criteria wordt verwezen naar de website www.nwbfonds.nl
Aanvraag
Naam van het project of initiatief:
Betreft land en regio:
Datum indiening aanvraag:
(deadlines zie website)
Datum behandeling in Procom:
(vergaderdata zie website)
Betreft een project of een initiatief:
(criteria zie website)
Totaalbedrag aanvraag:
(specificatie opnemen in plan van
aanpak)
Periode waarin het project of initiatief
wordt uitgevoerd:

Aanvrager
Organisatie in Nederland die de aanvraag
indient:
-Waterschap of
-Unie van Waterschappen of
-Programmabureau NWB Fonds
(als intermediair)
Contactpersoon van deze organisatie:
-Naam
-Email
-Telefoonnummer
-Postadres
Lokale partner in buitenland die de
aanvraag mee indient of ondersteunt:
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-Overheid
(ondertekende verklaring in taal van
betreffende land bijvoegen)
Contactpersoon van lokale partner:
-Naam
-Email
-Telefoonnummer
-Postadres
Overige partners indien van toepassing:
-Meerdere mogelijk
(ondertekende steunverklaring in taal van
betreffende land bijvoegen per partner)
Samenwerkingsverband, programma of
partnerschap waar de aanvraag deel van
uitmaakt:
Cofinanciering door overige partijen:
-Partij(en)
-Bedrag(en)
Alternatieve cofinanciering die is
overwogen en/of onderzocht:

Doel en activiteiten
Korte situatieschets:
(kaart en toelichting opnemen in plan van
aanpak)
Vraag vanuit lokale partner:
Doel van het project of initiatief:
Resultaten en evt tussenresultaten die
worden opgeleverd:
(hoofdpunten; uitwerking opnemen in
plan van aanpak)
Activiteiten die worden uitgevoerd:
(mijlpalen; uitwerking opnemen in plan
van aanpak)
Draagvlak o.b.v. sociaal-politieke context:
(samenvatting; uitwerking opnemen in
plan van aanpak)
Relatie met koers NWB Fonds:
(klimaatadaptatie d.m.v. integraal
waterbeheer, bij voorkeur op een natuuren mensinclusieve manier)
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Aandachtspunten
Vliegwieleffect. Hoe wordt de impact
vergroot door samenwerking met
partners?
Leereffect. Welke leervraag vanuit
waterschappen (oa organisaties) in
Nederland wordt beantwoord en hoe
wordt dit aangepakt? Evt koppeling met
kennisagenda DWA vermelden.
Opschaalbaarheid. Welke inzichten,
methoden of tools worden ontwikkeld
die ook op andere locaties in hetzelfde
land of in andere landen toepasbaar zijn?
Innovatie. Hoe wordt bijgedragen aan
vernieuwing op het gebied van integraal
waterbeheer en klimaatadaptatie?
Borging en vervolg. Hoe zijn de resultaten
geborgd door bv beheer en onderhoud,
aanleg van infrastructuur of
investeringen? Welke lokale partijen
nemen hiervoor verantwoordelijkheid?
Hoe is de financiering hiervan geregeld?

Uitvoering
Aantal missies dat is inbegrepen in de
aanvraag met planning:
(per missie vooraf Terms of Reference ter
goedkeuring voorleggen aan NWB Fonds;
achteraf Narrative Report indienen)
Wijze van monitoren en rapporteren van
voortgang en resultaten:
(samenvatting; uitwerking opnemen in
plan van aanpak)
Planning periodiek voortgangsoverleg:
(indicatief, uitvoering in overleg;
uitgangspunt 1x per kwartaal a.h.v.
tussenrapportages van aanvrager)
Beoogde einddatum:
(afsluitend overleg a.h.v. eindrapportage
van aanvrager volgt daarna)
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Ondertekening
Plaats:
Datum:

Naam aanvrager:
Organisatie:

Handtekening:

……………………………………………………………………

4

