Model Plan van Aanpak voor
Circulaire Initiatieven

Privacy
De gemeente Rotterdam gaat zorgvuldig om met uw gegevens.
Meer leest u hierover op Rotterdam.nl/privacy.

Algemene noot bij het invullen
Aanvragen voor de subsidieregeling circulaire initiatieven omvatten:
• Een projectplan
• Een projectbegroting
• Een ingevulde de-minimisverklaring
• Bestuursopgave of Kvk uittreksel
• Statuten van uw organisatie of onderneming
• Formulier Toelichting Subsidie Rotterdam Circulair

Dit document biedt een template voor een plan van aanpak behorende bij de aanvraag
van de subsidie voor circulaire initiatieven. Aanvragen dienen dit naar eigen inzicht in te
vullen. Aanvragers zijn niet verplicht om dit template te gebruiken voor het maken van
hun plan van aanpak.

Projectkenmerken

256 SB 07 21

De startdatum dient te liggen na
de indiening van de aanvraag
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Projectnaam

Startdatum en einddatum

Competenties
Activiteiten (initiatief)
Beschrijf beknopt het profiel van uw organisatie.

Competenties/ervaring (initiatief)
Beschrijf beknopt de belangrijkste relevante competenties van uw organisatie.
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Aanpak
Problematiek, aanleiding en doelstelling
Beschrijf beknopt de situering, problematiek en aanleiding voor het project en de project
doelstelling. Geef concrete en toetsbare doelstellingen/mijlpalen.

Uit te voeren activiteiten, taken en resultaten
Beschrijf beknopt een opsomming van de uit te voeren activiteiten, gericht op het behalen
van de beoogde doelstelling, en de beoogde doorlooptijd.
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Bijdrage aan doelstellingen Rotterdam Circulair
In hoeverre draagt het project bij aan de doelstellingen van het programma Rotterdam
Circulair? Beschrijf de bijdrage aan een of meerdere doelstellingen (artikel 3, lid 2 van de
Subsidieregeling circulaire initiatieven, voor de regels omtrent de subsidie in Rotterdam
kijk op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-219107.html )

Vernieuwing
In hoeverre draagt het project bij aan vernieuwing in Rotterdam? Beschrijf in hoeverre de
activiteiten nog niet op reguliere basis in Rotterdam, of een deel van Rotterdam, worden
ingezet.
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Impact
Beschrijf de verwachte impact van de activiteit(en). Wat is het directe effect op
Rotterdammers of organisaties in Rotterdam?

Schaalbaarheid en herhaalbaarheid
Zijn de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd schaalbaar en herhaalbaar?
Kunnen de activiteiten opnieuw ondernomen worden? Hoe kan na afronding van het
project worden voortgebouwd op de activiteiten?
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Planning
Licht de planning van het project toe.

blad 6/6

