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Open Oproep
Climate Action x Design
tijdens COP 27

De COP 27 is een conferentie van de Verenigde Naties in het kader van het
Klimaatverdrag. Hier voeren toonaangevende besluitvormers en beleidsmakers
uit de hele wereld urgente gesprekken over hoe we de oprukkende klimaatcrisis
kunnen beperken en ons kunnen aanpassen aan de onontkoombare gevolgen
van klimaatverandering. Echter worden de meeste besluiten nog vaak vanuit een
kortetermijndenken en profit first methoden genomen. Om met elkaar te komen tot
meer duurzame en inclusieve oplossingen zijn systeem- en gedragsveranderingen op
alle niveaus en in alle continenten cruciaal, en is creativiteit onmisbaar.
Als Creative Climate Coalition komen de acht geselecteerden via deze open oproep
daarom samen met tien impactvolle makers en ontwerpers uit het Afrikaanse continent,
die zijn uitgenodigd door What Design Can Do. In Egypte, zoeken zij de verbinding
en wisselen zij verschillende perspectieven uit om te komen tot innovatieve ideeën en
oplossingen voor diverse klimaatvraagstukken. Tijdens de summit presenteren zij hun
eigen project op interactieve wijze aan elkaar. Daarnaast krijgen zij de mogelijkheid om
hun werk ook aan bezoekers van de COP 27 te presenteren, waaronder internationale
afgevaardigden van overheden, ngo’s, charitatieve organisaties, investeerders,
kennisinstituten et cetera, en belangrijke contacten te leggen voor verdere ontwikkeling
en potentiële implementatie van hun projecten.
Het Stimuleringsfonds en What Design Can Do beogen met deze ondersteuning de
internationale uitwisseling van kennis, ervaring en netwerk te faciliteren tussen de
creatieve industrie in Nederland en in Afrika. Daarnaast is het doel om meer aandacht
te creëren voor het benutten van ontwerpkracht bij de Sustainable Development Goals
(SDG’s).

Open Oproep Climate Action x Design tijdens COP 27
• Deadline indienen: uiterlijk 2 augustus 2022. De aanvraagomgeving wordt gesloten,
zodra het totaal aantal ingediende aanvragen 40 overschrijdt.
• De maximale subsidiebijdrage per aanvrager is € 7.000, bestemd voor deelname-,
reis-, materiaal- en presentatiekosten, cofinanciering is niet vereist.
• Totaalbudget: € 56.000, in totaal worden 8 ontwerpers/makers uit Nederland
geselecteerd.
• Bekendmaking: uiterlijk vrijdag 2 september 2022.

voor wie is deze oproep?
• De procedure staat open voor professionele ontwerpers, makers en ontwerpbureaus
uit alle disciplines van de creatieve industrie, zoals bedoeld in de Regeling Open
Oproep;
• De aanvragende partij staat ingeschreven in het Handelsregister van de Nederlandse
Kamer van Koophandel of bij een van de Kamers van Koophandel die vallen binnen
het Koninkrijk der Nederlanden.

voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?
Professionele ontwerpers en makers kunnen een aanvraag indienen voor een
presentatie van een (potentieel) impactvol project, gericht op klimaatverandering. Denk
aan projecten om water en schone energie toegankelijker te maken, overconsumptie te
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Denk jij out of the box en heb jij een goed ontwerp gericht op klimaatverandering?
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en What Design Can Do roepen
creatieve makers en ontwerpers in Nederland op om een voorstel in te dienen
voor deelname aan de Creative Climate Coalition: een gedreven groep die
samenkomt voor een driedaagse summit van 10 t/m 12 november tijdens de UN
Climate Change Conference 2022 (COP 27) in Sharm-el-Sheikh, Egypte.

indienen aanvraag
Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren. De aanvraag
kan tot en met 2 augustus 2022 worden ingediend via de online aanvraagomgeving
van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Selecteer hier de regeling ‘Open Oproep’
en vervolgens de ronde ‘Climate Action x Design tijdens COP 27’.
Een voorstel dient te worden ingediend in het Engels en bestaat uit:
1 Een volledig ingevuld aanvraagformulier;
2 Een beknopt projectplan (Engelstalig, max. 5 pagina’s A4 in pdf) met daarin:
a voldoende inzicht in de persoonlijke motivatie en de relevantie van de deelname
voor de eigen praktijk;
b een beschrijving van het project of onderzoek dat wordt gepresenteerd, incl. een
reflectie m.b.t de (lokale) verankering van het project, een overzicht van huidige
en potentiële partners, de wijze waarop het project zal worden gepresenteerd, en
de verwachte bijdrage/impact van de deelname.
3 Een begroting inclusief dekkingsplan (Engelstalig, max 1 pagina A4 in pdf).
a De bijdrage is bestemd voor een fee incl. voorbereiding, vliegtickets (incl. een
vereiste CO2-compensatie, en reis- en annuleringsverzekering), visum- en overige
reiskosten, en eventuele transport-, materiaal- en presentatiekosten. What Design
Can Do verzorgt per geselecteerde aanvrager één hotelkamer voor drie nachten
met ontbijt, lunch en diner. Deze kosten hoeven niet in de begroting te worden
meegenomen;
b Het dekkingsplan geeft inzicht in de inkomsten, inclusief de gevraagde subsidie
en eventueel een eigen bijdrage en ondersteuning van externe partijen. Cofinanciering is niet vereist.
4 Een portfolio (Engelstalig, max. 10 pagina’s A4 in pdf);
5 Een CV (Engelstalig, max. 2 pagina’s A4 in pdf);
6 Een digitaal gewaarmerkt uittreksel van maximaal één jaar oud uit het
Handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel of van een van de
Kamers van Koophandel die vallen binnen het Koninkrijk der Nederlanden;
7 Een representatieve afbeelding, bestemd voor communicatiedoeleinden van het
Stimuleringsfonds en What Design Can Do waarvan de benodigde rechten van de
afbeelding bij de aanvrager liggen;
8 Optioneel: een communicatieplan (Engelstalig, max. 2 pagina’s en niet groter dan 2
MB).
Let op:
• De aanvraagomgeving wordt gesloten, zodra het totaal aantal ingediende aanvragen
40 overschrijdt.
• Als de inzending niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, kan er geen
inhoudelijke beoordeling plaatsvinden.
• Maak tijdig een account aan voor de online aanvraagomgeving en raak vertrouwd
met het aanvraagformulier. Het valideren van een nieuw gebruikersaccount kan tot
maximaal 1 werkdag duren.
• Projectplan, begroting, portfolio en CV dienen Engelstalig te worden ingediend.
• Raadpleeg voor het indienen van je aanvraag de Regeling Open Oproep en de
Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag. Deze leidraad biedt houvast met betrekking
tot de subsidieaanvraag en het opstellen van een projectplan.
• Reiskosten kunnen alleen worden ingediend voor reizen naar groen/gele gebieden.
Check altijd vooraf het reisadvies van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse
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verminderen en het circulair en rechtvaardig maken van productieketens door middel
van vernieuwend product-, systeem-, of communicatie-ontwerp.

waar wordt op beoordeeld?
Subsidieaanvragen worden ter beoordeling voorgelegd aan minstens drie externe
onafhankelijke adviseurs. Deze commissie beoordeelt de plannen op basis van de
volgende drie criteria:
a De artistiek-inhoudelijke waarde van het project;
Er wordt gekeken naar het portfolio van de aanvrager, de positie binnen het
vakgebied en de context waarbinnen het werk wordt gepresenteerd.
b Het bewezen draagvlak voor het project;
Er wordt gekeken naar de wijze waarop de aanvrager op het project reflecteert, in
hoeverre het project (lokaal) is geworteld en welke partners zijn betrokken.
c De potentiële impact van deelname;
Hierbij wordt gekeken naar de verwachte kansen en bijdrage die deze deelname
creëert voor de praktijk van de aanvrager, voor de bredere creatieve industrie
en voor de aanpak van klimaatkwesties. Hierin wordt ook de presentatievorm,
communicatie en schaalbaarheid van het project meegenomen.

subsidieprocedure
De beoordeling van de open oproep heeft de vorm van een tender: dit betekent dat
binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen boven de andere wordt verkozen.
Alleen positief beoordeelde projecten kunnen worden ondersteund. De behandeling
en beoordeling van de ingediende voorstellen vinden plaats binnen de kaders van
de Regeling Open Oproep van het Stimuleringsfonds en met name de mate waarin
de aanvraag aansluit op de criteria van de open oproep. Per aanvraag brengt de
commissie een advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

ontvangstbevestiging en bekendmaking selectie
Uiterlijk één week na de sluitingsdatum ontvangt u via de digitale aanvraagomgeving
van het Stimuleringsfonds Creatieve een ontvangstbevestiging. De selectie wordt
uiterlijk 2 september 2022 via de digitale aanvraagomgeving aan de aanvragers
bekendgemaakt. Alle geselecteerden worden gevraagd deel te nemen aan een online
voorbereidingsessie (mid oktober) en een online evaluatie sessie (eind november).

contact
Voor vragen over de open oproep en de procedure kunt u contact opnemen met:
Yasmin Kursun via international@stimuleringsfonds.nl of via 010 310 79 37.

context
Deze open oproep draagt bij aan de uitvoering van Internationalisering Ontwerpsector
2021-2024 dat door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie wordt uitgevoerd in
opdracht van de ministeries van BZ en OCW.
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Zaken, en houd in het plan rekening met lokale (COVID-)maatregelen.

