Voorwaarden INNOvatie-Fonds
Om in aanmerking te komen voor de subsidie van het INNO-Fonds worden de aanvragen aan de volgende
criteria getoetst:
1. Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door Nederlandse (incl. Antilliaanse en Surinaamse)
non-profitorganisaties en -initiatieven.
2. Het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd kan in het buitenland of in Nederland worden
uitgevoerd, maar dient altijd een internationaal natuurbeschermingsbelang te ondersteunen, passend
bij de missie en doelstellingen van het Wereld Natuur Fonds (WNF).
3. In het geval van een buitenlands project ondersteunt het INNO-Fonds geen aanvragen die overlappen
met reeds door WNF gefinancierde projecten.
4. Indien WNF actief is in dezelfde regio of op hetzelfde onderwerp, wordt het op prijs gesteld dit af te
stemmen met het betreffende kantoor en namen van contactpersonen te vermelden.
5. De totale begroting van het project mag niet meer zijn dan € 100.000,-.
6. De aanvraag betreft een eenmalige subsidie en dient concrete en meetbare resultaten op te leveren.
Concrete resultaten met hoge communicatieve waarde verhogen de kans op goedkeuring (zie kopje
resultaten in aanvraagformulier).
7. Een stichting kan over meerdere rondes een aanvraag doen, maar alleen wanneer het duidelijk
verschillende projecten betreft (geen meerjarenfinanciering). Per organisatie kan slechts één voorstel
per ronde worden ingediend.
8. Het aanmaken van een pagina op pifworld.com is een verplicht onderdeel van de aanvraag
9. De aanvraag betreft een duidelijk innovatief project:
a. Het geeft op vernieuwende wijze een impuls aan internationale natuurbescherming (geen
business as usual)
b. Het kan als pilot/voorbeeld dienen en elders worden gekopieerd of uitvergroot
10. Het maximumbedrag dat kan worden aangevraagd is € 10.000,-.
11. Het INNO-Fonds subsidieert geen westerse salarissen.
Niet in aanmerking voor de subsidie van het INNO-Fonds komen:
1. Aanvragen waarbij het gaat om structurele kosten, mailingen voor leden-/fondsenwerfacties, of
kerntaken van professionele organisaties.
2. Aanvragen van particulieren en/of studenten (wel universiteiten als het gaat om budgetten die niet
salarisgerelateerd zijn).
Het subsidieverzoek kan uitsluitend digitaal worden ingediend met behulp van het aanvraagformulier zoals dat
op de website te vinden is. De subsidie-aanvragen worden beoordeeld door deskundigen van WNF. Het besluit
over de toekenning van de subsidie wordt binnen acht weken na ontvangst van het aanvraagformulier
schriftelijk meegedeeld. Voor verdere vragen kun je bij de secretaris van het INNO-Fonds terecht, via
inno@wwf.nl.

