Fonds 1818, triggering the breakthrough
Carbon Matters publishes news about recent projects without disclosing brands and individual
company names. Please do contact us in case you are interested and we will supply you with
more detail
Fonds 1818 is a regional fund active between Leiden en Delft to support initiatives for
healthcare, arts, culture, environmental education and more. In case of a succesful application
there are, in cases, options for an additional contribution of up to 50% to promote a
environmental improved buisness process. Carbon Matters is proud to analyse and suggest
environmental improvements for some 10 projects per year for Fonds 1818. An important
element in these projects is anchoring the environmental process and targets in the business
process of the organiastion requesting support, as is the communication to and participation of
the target audience. Through a long term stable policy on this subject Fonds 1818 is now
recognised as one of the, if not the major contributor to sustainability initiatives in the region
where it is active.

Low temperature heating and sun thermal energy roof at sport/ social support facilities and
theathers/ musea

Fonds 1818 geeft de doorslag
Carbon Matters publiceert nieuws over recente projecten zonder merknamen en opdrachtgevers
te noemen. Voor meer informatie vragen wij u ons te contacteren
Fonds 1818 steunt jaarlijks vele maatschappelijke initiatieven op het gebied van zorg, welzijn,
kunst, cultuur, natuur, milieu en educatie. Ze doet dit door het doneren van geld voor de
uitvoering van projecten en het verstrekken van leningen. Een speciaal zg „duurzaamheids
traject” verhoogt deze ondersteuning in geval van een donatie, met 50% als en indien de
aanvrager een betekenisvolle bijdrage levert aan de verduurzaming van haar activiteiten/
bedrijfsvoering in het kader van de subsidie aanvraag. Fonds 1818 gebruikt de diensten van
Carbon Matters om het gehele bedrijfsproces van de aanvrager door te lichten op mogelijkheden
tot verduurzaming en deze opties in beeld te brengen. Carbon Matters is trost als adviseur voor
Fonds 1818 te mogen opptreden en heeft in veel gevallen betekenisvolle bijdragen kunnen
leveren mn door het aandragen van ideeen die aansluiten bij het project. Carbon Matters doet
een tiental van deze projecten per jaar.
Fonds 1818: http://www.fonds1818.nl/
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