RANDVOORWAARDEN EN
BEOORDELINGSCRITERIA
STARTBIJDRAGE ZES – RONDE 2
Elk idee dat wordt ingediend voor de startbijdrage Zero Emissie Stadslogistiek moet aan een aantal
randvoorwaarden voldoen. Ook beoordelen we elk idee aan de hand van een aantal criteria.

RANDVOORWAARDEN
-

-

Alleen initiatieven waarvan de uitvoering plaats vindt in de binnenstad van Apeldoorn,
Deventer of Zutphen komen in aanmerking voor een startbijdrage
Alleen initiatieven die geen concurrentie vormen voor bestaande producten of diensten
komen in aanmerking voor een startbijdrage.
De startbijdrage is alleen bedoeld voor zero-emissie oplossingen, dus geen hybride
tussenoplossing(en).
Het gaat om concrete toepassing van een uitgewerkt idee, dus geen onderzoeken.
Er mag geen overlap zijn met bestaande provinciale of landelijke regelingen.
De bijdrage wordt uitgegeven aan uitvoeringskosten, dus niet aan eigen uren.
De bijdrage wordt niet uitgegeven aan de aanschaf van voertuigen.
Initiatieven moeten zo snel mogelijk van start gaan, zodat er uiterlijk op 10 december 2022
gerapporteerd kan worden over de effectiviteit van het project, bij voorkeur over een
looptijd van 2 maanden.
Partijen geven achteraf inzicht in de realisatie en ervaringen.

BEOORDELINGSCRITERIA
Een jury beoordeelt of voor ingediende initiatieven naar tevredenheid wordt aangetoond…:
… dat er fossiele brandstof wordt bespaard;
… dat de businesscase potentie heeft naar de toekomst;
… dat een initiatief niet concurreert met bestaande producten of diensten;
… wat de uitvoeringskosten voor het initiatief zijn;
… hoe de prestatie meetbaar wordt gemaakt, ten behoeve van een rapportage uiterlijk op 10
december 2022.

DE STARTBIJDRAGE
De startbijdrage wordt uitgekeerd als een subsidie. De hoogte van de startbijdrage is ten hoogste de
helft van de uitvoeringskosten.
Aan maximaal 5 initiatieven wordt een startbijdrage toegekend, tenzij de bijdrage aan individuele
initiatieven zoveel lager is dat er aan meer initiatieven een startbijdrage kan worden toegekend.
Bepalend is de volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

50% van het toegekende bedrag wordt na toekenning betaalbaar gesteld. De
resterende 50% van het toegekende bedrag wordt betaalbaar gesteld als
uiterlijk op 10 december 2022 wordt gerapporteerd over de prestatie over
minimaal twee maanden uitvoering.

