
 

Voorwaarden en procedure bij deelname aan Duurzaam 
Ondernemen Prijs Schouwen-Duiveland 2022 

• Deelname staat open voor (MKB)bedrijven gevestigd (met een fysieke 
bedrijfslocatie) in de gemeente Schouwen-Duiveland. 

• Inzendingen kunnen vanaf 15 september 2022 tot 31 oktober 23.59 uur 2022 worden 
ingezonden. Inzendingen die na dit tijdstip binnenkomen, worden niet in behandeling 
genomen.  

• De inzendingen worden verzameld middels het programma surveymonkey. Via dit 
programma worden de inzenders vragen voorgelegd. Een inzending bevat minimaal:  
contactgevens van de inzenders, beschijving van het project, akkoord met de 
voorwaarden, een plan van aanpak inclusief (concept)begroting.  

• Een jury, de deelnemers van het inspiratieteam aangevuld met een aantal 
duurzaamheidsexperts, beoordeelt de inzendingen op 8 november 2022 op basis van 
de volgende voorwaarden: 

1. Innovatiekracht  
2. Draagt bij aan verlaging CO2-uitstoot  
3. Samenwerking  
4. Idee draag bij aan een of meerdere thema´s: energiebesparing, duurzame 

energieopwekking, circulaire economie, biodiversiteit en klimaatadaptatie. 
5. Heeft impact in de regio SD 
6. Stimuleert onderlinge kennisuitwisseling tussen ondernemers 

• De jury komt uiteindelijk gezamenlijk tot een winnaar. De winnaar wordt tijdens de 
uitreiking op 17 november bekend gemaakt.  

• Over de voorwaarden en de uitslag van de duurzaam ondernemen prijs kan niet 
worden gecorrespondeerd. 

• Aan het doen van een inzending kunnen geen rechten worden ontleend. 
• In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist EWSD, NME SD en de 

gemeente na raadpleging van de jury. 

 

 

 

Vervolg voorwaarden en procedure bij deelname aan Duurzaam 
Ondernemen Prijs Schouwen-Duiveland 2022 

 

• De leden van de jury zijn gehouden aan geheimhoudingsplicht inzake de inhoud en 
beoordeling van ingezonden initiatieven voorafgaand aan de algemene 
bekendmaking. 



• Inzenders gaan ermee akkoord dat EWSD, NME SD of de gemeente met de inzender 
communiceert over zijn/haar inzending, over de prijsuitreiking en andere relevante 
berichten omtrent de duurzaam ondernemen prijs en de bijbehorende uitreiking.  

• Inzenders die niet in de prijzen vallen wordt gevraagd of hun idee openbaar gemaakt 
mag worden/ gepubliceerd mogen worden.  

• Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de duurzaam ondernemen prijs.  
• Eventueel gemaakte kosten voor een inzending zijn voor rekening van de inzender. 
• De eerste plaats van de Duurzaam Ondernemen Prijs 2022 ontvangt 10.000 euro 

voor uitvoering of doorontwikkeling van de inzending. Voordat de uitbetaling plaats 
vindt, vindt er een gepsrek plaats tussen de winnaar(s) en de gemeente om te kijken 
wanneer er overgegaan kan worden tot uitbetaling.  

• De tweede en derde plaats van de Duurzaam Ondernemen Prijs ontvangt een 
duurzaamheidsscan ter waarde van 1.500 euro.  
 

Planning Duurzaam Ondernemen Prijs 

• De aanmeldingsperiode voor deelname loopt van 15 september tot 1 november 
2022. Inzendingen die na 1 november 2022 binnen komen, worden niet in 
behandeling genomen. 

• In de periode na 1 november wordt door EWSD in samenwerking met NME SD de 
selectie voorbereid voor de jury. De jury bepaalt uiteindelijk de winnaar van de DOP 
2022.  

• De winnaar van de duurzaam ondernemen prijs 2022 wordt bekend gemaakt tijdens 
een bijeenkomst op donderdag 17 november 2022 (naderen info volgt). 
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