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Format projectplan publieksbereik archeologie Zuid-Holland

Vragen zonder antwoord, worden beoordeeld met lage scores.
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Naam project  :

 

Projectorganisatie                                    Projectleider : 

                                                                         Partners :

Locatie project (gemeente) :

Korte omschrijving project  :

 

Doel project  :

 
Uitvoeringsperiode : Van     Tot 

Let op: 
de uitvoeringsperiode mag niet meer zijn dan 1 jaar en 6 maanden na verzenddatum subsidiebeschikking.

Heeft u vergunningen nodig voor de uitvoering van uw project?

o Ja en deze zijn al ontvangen en onherroepelijk

o Ja, deze zijn wel aangevraagd maar nog niet onherroepelijk:

Naar verwachting worden deze verstrekt rond :

o Ja, maar deze zijn nog niet aangevraagd omdat 

o Nee, niet nodig

NB 
Indien u een vergunning denkt nodig te hebben, dan zien wij bij voorkeur dat u deze al aangevraagd heeft voordat u 
de subsidieaanvraag indient.

Doelgroep(en) project : 

Het ingevulde aanvraagformulier met bijlagen kunt u toesturen naar:
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
t.a.v. Bureau Subsidies
Postbus 90602
2509 LP  Den Haag
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Activiteiten
Kies uit onderstaande activiteiten de activiteit waar uw project het beste of het merendeel van 
uw project bij past. LET OP: u mag maar 1 activiteit kiezen.

o	Inrichten van een ruimte waar geïnteresseerden (inter)actief mee kunnen doen aan archeologie: 

o Organiseren van een aansprekende archeologische tentoonstelling op een frequent bezochte plek: 

o Openbaar toegankelijk maken van een archeologische opgraving, waarbij actieve deelname van 
 belangstellenden wordt gestimuleerd: 

o Maken van een gemakkelijk leesbare en rijk geïllustreerde publicatie van de resultaten van een opgraving,
 onuitgewerkt veldonderzoek of synthetiserend onderzoek:

Welke deelprestaties of deelactiviteiten zijn te onderscheiden in uw project?
NB Dit moet aansluiten op uw begroting, hier noemt u dezelfde deelactiviteiten of deelprestaties, 
(Zaken als overhead, projectmanagement, projectleiding etc dient u onder uw prestaties of activiteiten 
te verdelen.)

Deelprestatie: 

Deelprestatie: 

Deelprestatie: 

Deelprestatie:

Deelprestatie: 

Deelprestatie: 

Deelprestatie: 

Deelprestatie: 

NB wij verzoeken u deze deelprestaties ook in een tijdslijn (tijdsplanning) te zetten en deze bij dit format mee 
te zenden. Hierbij geeft u per deelprestatie aan wanneer u start en wanneer u gereed bent. 

Wilt u gebruik maken van (de diensten van) het provinciaal archeologisch depot?

o Ja.   Uitleg: 

o Nee

De thema’s uit de Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie waarop het project aansluit.
S.v.p. de thema‘s die van toepassing zijn aanvinken:

o Thema 1: strijd tegen en leven met het water

o Thema 2: overgangsfasen in de bewoningsgeschiedenis

o Thema 3: leven en wonen rond de Limes

o Thema 4: Holland, ontstaan en vorming van het graafschap

o Thema 5: stad en platteland in de vroegmoderne tijd

o Thema 6: Tweede Wereldoorlog
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Hoeveelheid bereikte individuen (reële inschatting).
S.v.p. de regel, die van toepassing is, aanvinken van de hoeveelheid individuen die direct zijn betrokken(*):

o Individuen van 1.000 of minder, namelijk 

o Individuen van meer dan 1.000, maar minder dan 10.000: 

o Individuen van 10.000 of meer:

(*) Let op: media is hiervan uitgesloten.

Samenwerking met andere (archeologische) partijen. S.v.p. de regel, die van toepassing is, aanvinken en uitleggen: 

o	Alleen eigen inzet:

o	met 1 of meerdere (archeologische) partij(en) op lokaal schaalniveau, 

  namelijk:

 

o	met 1 of meerdere (archeologische) partij(en) op bovenlokaal schaalniveau, 

 namelijk: 

 

Bekendmaking project in de media. 
Geef aan op welke manier bekendheid zal worden gegeven aan het project in de media 
(denk ook aan beleefarcheologie.nl):

Inzet vrijwilligersuren.

Totaal aantal projecturen                   , waarvan                       aantal uren door vrijwilligers wordt uitgevoerd.

Informatie met betrekking tot algemene toegankelijkheid en openstelling van het project. 
(voorgenomen openingstijden, duur etc.)
Indien van toepassing:

Informatie met betrekking tot het aantal bezoekers en de waardering door de bezoekers.
Geef aan op welke manier u het aantal bezoekers en de waardering door de bezoekers gaat monitoren 
(gastenboek, interviews etc.):

Leg uit waarom uw project bijdraagt aan het vergroten van het draagvlak voor de archeologie onder 
de inwoners van Zuid-Holland.

LET OP: TIJDSPLANNING DEELPRESTATIES BIJVOEGEN
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