PRIJSVRAA
G
WIN JIJ MET JOUW PROJECT
d e K C N L S t u d e n t e n I n n o v a t i e p r i j s 2 019 ?
Vind jij dat jouw project impact heeft?
Laat je daarmee de waarde van het
KennisCentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL) goed zien? Wil jij met jouw
project een plekje in de spotlight winnen en een geldprijs? Doe dan mee aan
de KCNL Studenten Innovatieprijs!

Welke projecten kunnen meedoen?
Jouw project is uitgevoerd:
• in 2015 t/m 2019
• door één of meerdere studenten
• in samenwerking met één of meer
bedrijven of instellingen
• als onderdeel van een KCNL-project
• en laat de meerwaarde van het KCNL
mooi zien
• Een groot of klein project, dat maakt niet
uit, als het maar impact heeft gehad in
het groene werkveld en/of het onderwijs.

Waarom deze prijs?

Ons project
heeft IMPACT
WINNEN kunnen meedoen?
Er zijn twee categorieën, ‘groen mbo’ en ‘groen
hbo’. Binnen iedere categorie nomineert de jury
de drie beste inzendingen voor de finale. Zij
worden vooraf geïnterviewd en gefilmd. Op het
KCNL Exponar Groen Perspectief op 10 oktober
laten we deze filmpjes zien en maken we de
winnaars bekend.

Het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving
bedenkt graag innovatieve oplossingen in
het groene domein. Jullie, studenten van
het groene mbo en hbo, dragen hier in grote mate aan bij. Dus sprong jij eruit binnen
KCNL-projecten met je studentenopdracht,
stage of afstuderen, dan zetten wij je graag
extra in het zonnetje tijdens de grote KCNL
Exponar Groen Perspectief op 10 oktober!

MEEDOEN:
Ga naar de website van het KCNL
(www.KCNL.nl) en vul vóór 14 juni 2019 het
aanmeldformulier in, individueel of als
groepje. Op de website vind je ook meer
informatie over de procedure en
de voorwaarden.

