
DOE MEE AAN DE  
GROENPACT IMPACTPRIJS
Elk jaar organiseert Groenpact een wedstrijd voor mbo 
studenten die mooie projecten hebben gedaan op het gebied 
van Agri & Food, Tuinbouw en Natuur & Leefomgeving. 

  Klimaat(adaptatie)

  Voedseltransitie 

  Kringloop landbouw 

  Biodiversiteit 

  Vergroening 

  Leefbaarheid 

HOEVEEL IMPACT MAAK JIJ?
Heb jij met medestudenten een creatieve oplossing bedacht, 
een project gedaan of een andere activiteit die impact heeft op:

De winnaars 
krijgen een 
geldprijs van  
2500 euro!

Meer info:

Of ben je tijdens je studie een start-up of mini-onderneming gestart met impact 
op een van deze onderwerpen? Doe dan mee en maak kans op € 2.500! 



Sta jij straks op het 
grote Groenpact 
podium?

Er zijn er vier categorieën bij de Groenpact 
Impactprijs: vmbo, mbo, hbo en universiteit. 
In elke categorie worden drie 
genomineerden gekozen door de vakjury. 

Ben je genomineerd, dan worden jij en je 
medestudenten geïnterviewd voor een 
filmpje over het project en zijn jullie eregast 
tijdens de feestelijke prijsuitreiking. Deze 
vindt plaats op de Groenpact Manifestatie 
op 1 juni 2023. 

MEEDOEN
Alle initiatieven -groot en klein- die laten 
zien hoe belangrijk groene oplossingen zijn, 
kun je insturen. Voorwaarde is dat de 
projecten en initiatieven in 2022 of de 
eerste helft van 2023 zijn gerealiseerd. 

Het thema is dit jaar verbinding

Inschrijven kan tot 13 februari, door online 
een eenvoudig formulier in te vullen.

>> Voor meer informatie en inschrijven     
kijk op de website van Groenpact

Op de website vind je ook meer informatie 
over de procedure, de andere voorwaarden 
en de beoordelingscriteria.

Het project ‘Veldbonen’ (Terra) won de 
Groenpact Impactprijs 2020

De winnaars van het project ‘Nieuwkomers in de 
Keuken’ (Clusius College, nu Vonk) trots op het 
podium naast André Kuipers

De toekomst 
is groen!

De ‘All You Need is Food Tour’ van Clusius College 
(nu Vonk), de laatste winnaar in de categorie mbo

https://www.groenpact.nl/evenementen/groenpact-impactprijs

