
•  Het project wekt duurzame energie op en maakt er gebruik van. 
  Het project moet duidelijk de voordelen van duurzame energie laten zien.

•  De gebruikte techniek moet direct toepasbaar zijn en lokaal bekend  zijn of ondersteund en in 
   stand gehouden kunnen worden door de lokale bevolking. Het project moet praktisch uitvoerbaar zijn.

•  Het project moet ten gunste komen aan de gemeenschap in een ontwikkelingsland.

•  Het streven is dat het project een positieve uitstraling binnen  de gemeenschap heeft.

••  Er moet een onafhankelijke vorm van bestuur zijn die garandeert dat zo'n groot mogelijke groep 
   profijt heeft. 

•  Het project moet door een duidelijk herkenbare, liefst Nederlandse, organisatie gedragen worden.

•  De organisatie van het project verbindt zich om periodiek te rapporteren. 
   In ieder geval direct na uitvoering en 1-2 jaar na de ingebruikstelling.

•  Een klein energieproject, (of een herkenbaar deelproject van een groter programma), krijgt 
   de voorkeur bij de selectieprocedure.

Disclaimer

Aan het indienen van een projectvoorstel “Duurzaam energieproject ontwikkelingsplan” bij Meerwind kunnen geen rechten worden 
ontleend.
Na indiening van een projectvoorstel zal de beoordelingscommissie doorgaans aanvullende vragen stellen om zich een oordeel te 
kunnen vormen over het betreffende energieproject in relatie tot het beschikbare budget, de selectiecriteria, de risico’s, 
maatschappelijke belangen.
Deze commissie zal aan het bestuur van Meerwind op basis van de doelstelling, de selectiecriteria, de beoordeelde slaagkans, de Deze commissie zal aan het bestuur van Meerwind op basis van de doelstelling, de selectiecriteria, de beoordeelde slaagkans, de 
beschikbare middelen, e.d. een keuzevoorstel doen.
Over afwijzingen en over de door het Bestuur van Meerwind genomen beslissing van toewijzing kan niet worden gecorrespondeerd.
Het bedrag van de sponsoring is inclusief evt (locale) belastingen en verkrijgingskosten (bv bank- en transferkosten).
De organisatie wiens projectvoorstel voor sponsoring in aanmerking komt, zal Meerwind vrijwaren van alle mogelijke 
aansprakelijkheden en zal bij de uitvoering van het duurzame energieproject de projectrisico’s zoveel mogelijk beperken.
Meerwind behoudt zich het recht voor om het ingediende plan, alsmede beeldmateriaal van de prijsuitreiking en het gerealiseerde Meerwind behoudt zich het recht voor om het ingediende plan, alsmede beeldmateriaal van de prijsuitreiking en het gerealiseerde 
project, te gebruiken voor haar eigen PR-doeleinden (website, lokale en regionale media, etc).


