Doe mee aan de

prijsvraag
ondernemen
aan de Groene Corridor
Kijk voor meer informatie op

www.facebook.com/DeGroeneCorridor en
www.groenecorridor.nl

Volop kansen voor nieuw
ondernemerschap
Laveren langs de Oirschotse heide, verrast worden door
het nieuwste design, genieten van streekproducten, één
zijn met de natuur, bijkomen op een terrasje in Oirschot,
het betreden van een andere wereld op de grens van rust
en dynamiek: de Groene Corridor heeft dit allemaal in zich.
Om deze ervaringen mogelijk te maken zijn er volop kansen voor nieuw ondernemer
schap. De partners van de Groene Corridor zijn op zoek naar vernieuwende ideeën
en willen deze ondersteunen te realiseren.
Alle ideeën, die de beleefbaarheid van de Groene Corridor versterken en een
aantrekkelijk aanbod bieden voor bezoekers en passanten zijn welkom. Ondernemers

met een origineel en haalbaar businessplan worden daarvoor uitgedaagd mee te doen
aan de prijsvraag “Ondernemen aan de Groene Corridor”. De prijsvraag staat open
voor zowel start-ups als bestaande ondernemingen met een nieuw concept. Na twee
selectierondes worden de drie meest kansrijke plannen geselecteerd. De indieners
van deze plannen worden in het vervolgtraject op diverse manieren ondersteund,
geadviseerd bij de realisatie van hun plannen en krijgen publicitaire aandacht.

Waarop worden de inzendingen beoordeeld?
De ingezonden ideeën worden beoordeeld door een selectiecommissie, bestaande uit
vertegenwoordigers van de gemeenten Oirschot en Eindhoven, Brabants Landschap,
IVN Brabant, VVV Oirschot, Coöperatie Brainport Park en Recron.
Daarbij worden de selectiecriteria zoals hiernaast omgeschreven gehanteerd.
Omschrijf in de inzending hoe het voorstel daaraan voldoet.

Selectiecriteria
•

•

•
•

•

Bijdragen aan de (belevings)waarden
De startende onderneming draagt bij aan het versterken van de kernwaarden
van de Groene Corridor: “Een groene verbinding”, “Betreden van een andere
wereld”, “De reis is het doel” en “Innovatie en ontwikkeling”.
Versterken van de natuur
De startende onderneming draagt bij aan het versterken van de natuur aan
de Groene Corridor.
Een realistisch en economisch haalbaar plan
Een businesscase met belangrijkste kosten en opbrengsten.
Vestiging langs de Groene Corridor en aansluiten bij de ruimtelijke context
De locatie van de onderneming of activiteiten is nabij de Groene Corridor
en sluit aan bij de ruimtelijke context.
Samenwerking
Geef aan in hoeverre er met de onderneming/activiteiten aangesloten wordt
bij andere initiatieven en/of organisaties aan of nabij de Groene Corridor.

Geïnteresseerd?
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via het formulier op de website:
www.groenecorridor.nl/zelfaandeslag/ondernemen. Na aanmelding ontvang
je een informatiepakket over de selectievoorwaarden en –procedure.
Kom ook naar een van de informatie/inloopavonden op 26 mei of 7 juni.

Contact
Joost Barendrecht
Projectleider IVN Brabant
E j.barendrecht@ivn.nl
M 06 20 94 52 09

Belangrijke data
Informatie/inloopavond voor geïnteresseerden
26 mei
Sportcentrum De Kemmer in Oirschot van 16.00 tot 21.00 uur
7 juni
Locatie in Eindhoven van 16.00 tot 21.00 uur (zie www.groenecorridor.nl)
1 augustus Deadline indienen plannen eerste selectieronde.
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Oirschot en Eindhoven en omgeving nog

IVN Brabant is partner van de Groene Corridor om de belevingswaarde van en het ondernemerschap aan de Groene Corridor te verrijken.

De Groene Corridor wordt mogelijk gemaakt door:

