
Aanvragen subsidie uit Kennisbudget Uitvoeringsprogramma 

Bodem en Ondergrond 

Sluitingsdatum 2 maart 2020!  
 

Een financiële impuls voor een bodem- of ondergrond project nodig? Een project waarbij het ontwikkelen en delen van 

kennis centraal staat? Denk dan aan de subsidiemogelijkheden (bijdrage van maximaal € 30.000 aan de projectkosten) 

van het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond. Het aanvragen van een subsidie is niet ingewikkeld. De 

sluitingstermijn voor het aanvragen is maandag 2 maart 2020 om 18 uur. Het is kort dag maar zeker realiseerbaar! 

  

Laat graag van je horen of je een subsidie aanvraag overweegt. Dan kunnen de GOO collega’s jou, op basis van hun 

ervaring met het aanvragen van subsidies, helpen. Contactgegevens vind je onderaan dit bericht.  

  

Spelregels 

Er is een aantal spelregels bij het aanvragen van de subsidie. Zoals:  

• het projectvoorstel heeft relatie met een UP kennisproject, zoals vermeld op 

https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bodemconvenant/thema/kennis/resultaten/; 

• het project laat duidelijke, concrete en haalbare stappen zien naar een concreet eindresultaat met een 

onderbouwde maatschappelijke meerwaarde; 

• het benadrukt het belang van de ontwikkeling, verspreiding en borging van kennis en expertise over de bodem 

en ondergrond; 

• indiening voor 2 maart 2020 18:00 uur; 

• indiening moet plaatsvinden door een overheid. 

 

Je leest alle voorwaarden in de leidraad aanvullende aanvragen UP.  De leidraad vind je op LinkedIn (Gelders 

Ondergrond Overleg) en op de website van Bodemplus https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bodemconvenant/thema/kennis/uitvragen/uitvraag-2019-2020/leidraad/) 
 

Als collectief invulling aan kennisvragen geven 

Het GOO heeft op basis van het kennistraject ‘Samen de diepte in’ en gesprekken in de regio (kennis)vragen opgehaald. 

Vragen waar, als collectief van gemeenten en /of omgevingsdiensten, meer invulling aan te geven is.  

 

Vanuit het GOO is de verwachting dat voor kennisvragen over koolstofvastlegging in bodem, zonneparken en bodem, 

warmtetransitie en opslag warmte (in relatie tot RES), effectieve klimaatadaptatiemaatregelen met gebruik ondergrond 

projecten – lokaal of regionaal – op te zetten zijn die in aanmerking komen voor een financiële impuls. Ook bestaande 

initiatieven komen in aanmerking! Het is de moeite waard om een subsidieaanvraag in te dienen.  

 

Voor inspiratie: www.samendedieptein.nl. Of het GOO meerjarenprogramma. Dit programma vind je op onze LinkedIn 

pagina www.linkedin.com/company/gelders-ondergrond-overleg/ 

 

Het GOO denkt graag mee! 

Het GOO denkt graag met je mee! Vragen? Afstemmen, hulp bij de aanvraag nodig?  

Bel dan graag met Ron Nap, netwerk coördinator GOO via 06 52 47 58 37 of stuur een e-mail naar GOO@gelderland.nl  
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