NLDelta Challenge: Deel de Delta
Reglement voor de wedstrijd
Inleiding
Eind 2016 werd NLDelta Biesbosch-Haringvliet verkozen tot een van de vier 'Mooiste
natuurgebieden van Nederland'. De verkiezing is onderdeel van het Programma Nationale
Parken van de Rijksoverheid. In NLDelta werken veel partijen samen. In 2017 is een
begin gemaakt met de uitvoering van de ambities van NLDelta. Om NLDelta sterker,
bekender en zichtbaarder te maken in de samenleving wordt in 2018 een wedstrijd
georganiseerd voor studenten en net afgestudeerden. De opgave is om te komen met
een vernieuwend idee, concept of plan, virtueel of tastbaar, op het web of met objecten
om de zichtbaarheid en beleving van NLDelta te verhogen. Het kernwoord hierbij is
verbinding in de breedste zin van het woord. Vanuit NLDelta is max. € 40.000
beschikbaar om het winnende idee of een deel ervan uit te voeren.
De wedstrijd, onder de noemer NLDelta Challenge: Deel de Delta, wordt georganiseerd
door NLDelta (Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten en Droomfondsproject Haringvliet) in samenwerking met Delta
Talent.
Het gebied van NLDelta strekt zich uit vanaf de kust voor de Haringvlietsluizen tot aan de
Merwede bij Slot Loevestein (getijdengebied).
Deelname
Deelname staat open voor studenten en recent afgestudeerden (na 1 januari 2017) van
WO, HBO en MBO, zowel individueel als in teams.Deelnemers moeten kunnen aantonen
dat ze ingeschreven staan bij een WO, HBO of MBO opleiding. Afgestudeerden moeten
zijn afgestudeerd in het kalenderjaar 2017 of 2018. Dit moet worden aangetoond met
een bewijs van inschrijving aan een WO, HBO of MBO opleiding of een afschrift van het
diploma.
Deelnemers kunnen zich aanmelden via de website www.deeldedelta.nl.
De inzendtermijn sluit op 4 juni 2018 om 17.00 uur.
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Ondersteuning
Om de deelnemers te inspireren en te helpen in de ontwikkeling van hun ideeën
organiseert Delta Talent i.s.m. NLDelta twee speciale dagen:
-

een 'Inspiratiedag' op 19 maart 2018, waarbij de deelnemers aan de wedstrijd
onder deskundige begeleiding enkele representatieve delen van het gebied
bezoeken, en
een 'Verbeterdag' op 25 april 2018, met korte lezingen en/of workshops en de
mogelijkheid voor deelnemers om hun plannen te kunnen aanscherpen in een 1
op 1 overleg met de aanwezige professionals.

Inzending
De (digitale) inzending moet bestaan uit de volgende onderdelen
1. Max. 3 pagina's A-4 met
a. een beschrijving van het idee, concept of ontwerp in het Nederlands,
waarin het idee of concept wordt beschreven in woord en/of beeld.
b. een globale begroting voor het realiseren van de inzending.
2. Maximaal 5 slides (Powerpoint) of een filmpje van max. 1 minuut, waarin de
inzending in beeld en/of tekst wordt beschreven. De slides / het filmpje worden
gebruikt op het eindevent in een overzicht van alle inzendingen.
3. Naam, ondertekening, adresgegevens en e-mailadres van de inzender en een
bewijs van inschrijving als student of een diploma van na 1 januari 2017.
4. Een pitch van max 5 minuten tijdens het eindevent (alleen de finalisten).
Alle inzendingen moeten uiterlijk 4 juni 21018 17.00 uur binnen zijn bij NLDelta.
De inzending moet worden gestuurd naar info@nldelta.nl.
Beoordeling
Na sluiting van de inzendtermijn wordt door NLDelta een voorselectie gemaakt van 5 tot
10 finalisten. Hierbij wordt gekeken of de inzending compleet is en of voldaan is aan de
criteria.
Er wordt een deskundige vakjury samengesteld die zal bestaan uit mensen uit
verschillende expertisegebieden die een relatie hebben met het thema.
De samenstelling van de vakjury zal ruim voor 4 juni 2018 op de website
www.deeldedelta.nl bekend worden gemaakt.
De jury beoordeelt de finalisten na de voorselectie op de hierna genoemde criteria.
De winnaar of winnaars worden bekend gemaakt tijdens het eindevent op 14 juni 2018.
Tijdens het eindevent houden de finalisten een pitch van max. 5 minuten en worden zij
door de jury bevraagd over hun inzending.
Hierna komt de jury tot een eindoordeel en wijst een of meer winnaars aan.
Tijdens de prijsuitreiking licht de jury toe hoe zij tot haar keuze voor de winnende
inzending of inzendingen is gekomen.
Criteria
De jury beoordeelt de inzendingen op de volgende criteria:
• In welke mate sluit het idee/plan/concept aan bij het verhaal en het karakter
(merk) van NLDelta?
• Geeft de inzending op een goede manier invulling aan het begrip verbinding?
• Hoe innovatief is het idee/concept/ontwerp? Wordt het of iets soortgelijks nog
nergens in het NLDelta-gebied toegepast? Is het wellicht zelfs nieuw voor
nationale parken/natuurgebieden in Nederland?
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In welke mate draagt het idee/concept/ontwerp bij aan de kwaliteit van het
gebied?
Kan verwacht worden dat uitvoering van het plan gaat zorgen voor een betere
vindbaarheid en/of bekendheid en/of zichtbaarheid van NLDelta en/of een grotere
betrokkenheid van bewoners van het gebied?
Is het plan, of onderdelen/uitwerkingen ervan uitvoerbaar voor de beschikbare
€40.000 en/of biedt het mogelijkheden voor extra financiering van andere
partijen?
Is het plan of onderdelen/uitwerkingen ervan uitvoerbaar in 2018?
Hoe is de algemene kwaliteit, mate van uitwerking en detaillering van de
inzending?
Is de inzending afkomstig van een of meer studenten of net afgestudeerden van
een WO, HBO of MBO opleiding?
Kan het plan een 'Ecotoets' doorstaan, d.w.z. is het duurzaam, niet in strijd met
de natuurwaarden van het gebied, draagt het mogelijk zelfs bij aan een betere
zonering van het gebied en/of een goede balans tussen natuur en recreatie?

Vervolg
Alle inzendingen worden intellectueel eigendom* van NLDelta.
De winnaar (individu of team) krijgt € 1.000 om vrij te besteden.
Als meerdere ideeën tot winnaar worden gekozen, wordt deze prijs gelijk verdeeld over
het aantal winnende inzendingen.
Daarnaast is €40.000 beschikbaar voor realisatie van het idee of een deel of fase ervan.
Opdrachtgever voor de realisatie is NLDelta. De winnaar wordt betrokken bij de
uitvoering van het winnende idee. De vorm waarin dit gebeurt, is afhankelijk van het
winnende concept.
Het bedrag kan worden inzet voor uitwerking/realisatie van de winnende inzending, voor
bijvoorbeeld inzet van arbeidsuren, materiaal en apparatuur. Het idee moet in elk geval
gedeeltelijk met dit bedrag kunnen worden uitgevoerd.
* Intellectueel eigendom
De inzender of inzenders draagt zijn/dragen hun rechten op het idee/plan/concept,
bedoeld in art. 1 van de Auteurswet, door de inzending daarvan, over aan NLDelta.
Deze overdracht is onbeperkt en omvat daarom alle aan het auteursrecht verbonden
bevoegdheden, waaronder de bevoegdheid tot exploitatie in alle denkbare vormen en op
alle denkbare wijzen middels alle denkbare media, ongeacht of deze exploitatievormen, wijzen en/of deze media ten tijde van de inzending al bekend waren Dit betekent onder
meer dat opdrachtgever zelf de auteursrechten mag exploiteren en aan derden ter
beschikking mag stellen.
NLDelta krijgt bij inzending ook het recht tot het verveelvoudigen van het werk in
gewijzigde vorm (bewerking
Voor zover toegestaan door artikel 25 Auteurswet, en verschillende andere eventueel
toepasselijke nationale Auteurswetten, doet de inzender afstand van zijn
persoonlijkheidsrechten, waaronder het recht op vermelding van zijn/hun na(a)m(en) en
het recht zich te verzetten tegen wijzigingen in het werk.
Publiciteit
De naam van de winnaar wordt net als het idee breed bekendgemaakt, o.a. via de
website van NLDelta en via diverse communicatiemiddelen van Delta Talent. Ook de
ideeën die niet gewonnen hebben worden op de website geplaatst.
Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft de inzender NLDelta toestemming het
ingezonden idee/concept/ plan zonder voorafgaand overleg en zonder vergoeding in alle
mediavormen en via alle communicatiemiddelen te publiceren.

1 februari 2018
Al je vragen over de NLDelta Challenge: Deel de Delta, kun je mailen naar
info@deltatalent.nl
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