
 

1 

Uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren 

Noord-Holland 2022 

 

Toelichting op de Uitvoeringsregeling, onderdeel Research & Development 

samenwerkingsprojecten. 

 

 

Alle informatie en formulieren voor het indienen van een subsidieaanvraag voor de 

Uitvoeringsregeling vind u op: www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies > Subsidieregelingen > 

MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT), Noord-Holland – R&D samenwerkingsproject, 

subsidie (hierna: Loket/Subsidies). 

 

 

I. Inleiding  

Deze toelichting geeft uitleg over de achtergrond, de procedure en de regelgeving die horen 

bij de Uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren Noord-Holland 

2022, onderdeel Research & Development samenwerkingsprojecten). Deze toelichting schept 

geen nieuwe regelgeving. 

 

De Uitvoeringsregeling MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (hierna de 

Uitvoeringsregeling) is voortgekomen uit een samenwerking tussen het Ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat, provincies en regio’s. Echter, de MIT wordt door RvO en door 

de provincies en regio’s, waaronder de provincie Noord-Holland, uitgevoerd op basis van 

door henzelf vastgestelde (zelfstandige) subsidieregelingen. Vraagt u subsidie aan op grond 

van de Uitvoeringsregeling van de provincie Noord-Holland, dan kunt u geen beroep doen op 

regels en bepalingen uit MIT-subsidieregelingen van andere uitvoerende instanties. 

 

De Uitvoeringsregeling heeft tot doel om door middel van subsidieverlening duurzame 

innovaties in het MKB in Noord-Holland te stimuleren. Hiertoe bestaat een tweetal 

instrumenten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd: Haalbaarheidsprojecten en  

R&D-samenwerkingsprojecten. Deze toelichting gaat specifiek over de R&D 

samenwerkingsprojecten. 

 

 

II. Wet- en regelgeving. 

Op de Uitvoeringsregeling is de volgende wet- en regelgeving van toepassing: 

• Algemene wet bestuursrecht / Awb; 

• Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; 

• Uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren Noord-Holland 2022: 

Provinciaal Blad, officiële uitgave van de provincie Noord-Holland, nr. 2995, 16 maart 

2022; 

• Programma’s en missies in het Missie-gedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid, te 

vinden via Bijlage 3.4.1 bij artikel 3.4. van de Regeling Nationale EZK- en LNV-subsidies 

(geldend vanaf 1 april 2022); 

• Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Subsidies aan ondernemingen worden 

door de EU aangemerkt als staatssteun. Het verlenen van staatssteun is niet toegestaan, 

tenzij deze steun voldoet aan bepaalde voorwaarden. Via de AGVV geeft de EU vrijstelling 

voor het steunen van onder meer onderzoek, ontwikkeling en innovatie (artikel 25). Om 

aan deze vrijstelling te voldoen, toetsen wij aanvragen aan de AGVV. 

Links naar deze wet- en regelgeving vind u op de pagina over de Uitvoeringsregeling op het 

Loket/Subsidies onder het kopje Wet- en Regelgeving. 
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III Procedure 

Voor een nadere instructie met betrekking tot het indienen van de aanvraag, zie de 

informatie op het Loket/Subsidies.  

 

De indieningsperiode opent op 1 juni 2022 9:00 uur, en sluit op 13 september 2022,  

17:00 uur. Als uw aanvraag vóór 1 juni, 09.00 uur, of ná 13 september 17.00 uur door ons 

wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen. 

 

Aanvragen kunt u indienen per post / afgeven aan de balie van de provincie, of digitaal via 

eHerkenning of Ketenmachtiging. 

 

Indien u de aanvraag digitaal wilt indienen, houd dan rekening met de volgende punten:  

• U dient over een account voor eHerkenning of Ketenmachtiging te beschikken. 

Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland. Beveiligingsniveau: EH2+. 

• Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor 

subsidie indienen? Dit kan alleen nog via Ketenmachtiging. 

• Het digitale aanvraagformulier voor Research & Development samenwerkingsprojecten is 

beschikbaar tot 13 september 2022, 17:00 uur. 

• Voorafgaand aan de indiening kunt u alvast alle bijlagen verzamelen, invullen en klaar 

zetten voor verzending. 

• Om het formulier te kunnen verzenden, dient u alle vragen te hebben beantwoord, de 

noodzakelijke bijlagen te hebben geüpload, en het formulier te hebben ondertekend 

middels eHerkenning/Ketenmachtiging. 

• Uw aanvraag is pas ingediend als u de automatisch gegenereerde bevestiging van 

ontvangst van de aanvraag via e-mail heeft ontvangen! 

 

Verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag  

Een subsidieaanvraag bestaat uit een aanvraagformulier en een aantal (verplichte) bijlagen. 

Deze bijlagen staan vermeld in zowel het formulier ‘Bijlage 1 Subsidieaanvraag-

formulier’(voor digitale aanvragen) als in het formulier ‘Subsidie aanvragen per post of 

afgeven aan de balie’.  

 

Taal 

Aanvragen dienen te worden ingediend in het Nederlands. Indien de aanvraag in een andere 

taal is geschreven, zullen wij u vragen deze alsnog te vertalen.  

 

 

IV. de Uitvoeringsregeling 

Hieronder volgt artikelsgewijs, waar relevant, een toelichting op hetgeen is opgenomen in de 

uitvoeringsregeling.  

 

Overweging 

Innovatie betreft het ontwikkelen van nieuwe en innovatieve technologie als: 

• een ten opzichte van de huidige stand van de techniek nieuwe en nog niet bewezen 

technologie,   

• die een risico op technologische of industriële mislukking en tevens een financieel risico 

inhoudt,  

• en alleen naast de ontwikkeling van nieuwe technologie ook kan bestaan uit optimalisatie 

of opschaling van een bestaande technologie, met als resultaat een nieuw(e) product, 

proces en/of dienst.  
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Paragraaf 1 Algemene bepalingen 

 

Artikel 1b  Begripsbepaling 

Experimentele ontwikkeling: experimentele ontwikkeling als bedoeld in artikel 2, onder 86 

van de AGVV. ‘Het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande 

wetenschappelijke, technologische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden, 

gericht op het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten. Dit 

kan ook activiteiten omvatten die gericht zijn op de conceptuele formulering, de planning en 

documenteren van alternatieve producten, procedés of diensten. Experimentele ontwikkeling 

kan prototyping, demonstraties, pilotontwikkeling, testen en validatie omvatten van nieuwe 

of verbeterde producten, procedés of diensten in omgevingen die representatief zijn voor het 

functioneren onder reële omstandigheden, met als hoofddoel verdere technische 

verbeteringen aan te brengen aan producten, procedés of diensten die niet grotendeels vast 

staan. Dit kan de ontwikkeling omvatten van een commercieel bruikbaar prototype dat of 

pilot die noodzakelijkerwijs het commerciële eindproduct is en te duur is om te produceren 

alleen met het oog op het gebruik voor demonstratie- en validatiedoeleinden. Onder 

experimentele ontwikkeling wordt niet verstaan routinematige of periodieke wijziging van 

bestaande producten, productielijnen, fabricageprocessen, diensten en andere courante 

activiteiten, zelfs indien die wijzigingen verbeteringen kunnen inhouden.’  

 

Artikel 1d Begripsbepaling 

Industrieel onderzoek (artikel 2, onder 85 van de AGVV)  

‘Planmatig of kritisch onderzoek dat is gericht op het opdoen van nieuwe kennis en 

vaardigheden met het oog op de ontwikkeling van nieuwe producten, procedés of diensten, of 

om bestaande producten, procedés of diensten aanmerkelijk te verbeteren. Het omvat de 

creatie van onderdelen voor complexe systemen en kan ook de bouw omvatten van 

prototypes in een laboratoriumomgeving en/of in een omgeving met gesimuleerde interfaces 

voor bestaande systemen, alsmede pilotlijnen, wanneer dat nodig is voor het industriële 

onderzoek en met name voor de validering van generieke technologie.’  

 

Artikel 1
e

 Begripsbepaling 

En: artikel 3b Algemeen vereiste 

De beoogde te realiseren innovatie en de uit te voeren activiteiten waarvoor subsidie wordt 

aangevraagd bij de provincie Noord-Holland dienen te passen binnen de (deel)programma’s 

en missies van het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (zie hierboven, onder 

Wet- en Regelgeving).  

 

Bij de provincie Noord-Holland kunnen aanvragen worden ingediend voor de volgende 

programma’s in het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid: Energie & 

Duurzaamheid, Gezondheid & Zorg, Landbouw, Water & Voedsel, Veiligheid en 

Sleuteltechnologieën. Nadat u een van de vijf bovenstaande programma’s en de daaronder 

liggende deelprogramma’s/missies heeft gekozen, kunt u ook aangeven en onderbouwen of 

uw project tevens aansluit bij het programma: Maatschappelijk verdienvermogen. Projecten 

die alleen aansluiten bij het Maatschappelijk verdienvermogen en niet bij een van de vijf 

andere programma's, komen niet in aanmerking voor subsidie. 

 

Artikel 1f Begripsbepaling 

En: artikel 2 Doelgroep 

De AGVV stelt: een „zelfstandige onderneming” is elke onderneming die niet als 

partneronderneming of als verbonden onderneming wordt aangemerkt. Indien sprake is van 

partner of verbonden ondernemingen gelden deze derhalve als één MKB-onderneming. Per 

openstelling komt één MKB-onderneming in aanmerking voor slechts één MIT subsidie. 

Alleen in die gevallen waarbij een partneronderneming of verbonden onderneming een 

duidelijk aantoonbaar ander product, dienst of proces ontwikkeld, en daardoor op basis van 

de aard van haar activiteiten als zelfstandige onderneming kan worden gezien, wordt er 

uitzondering gemaakt. Bij elke aanvraag zal inhoudelijk getoetst worden of de aanvraag 

beantwoord aan de in de uitvoeringsregeling gestelde criteria en eisen. 

 

 

  

https://www.clicknl.nl/kia-verdienvermogen-2020-2023/
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Artikel 3c Algemeen vereiste 

Een vereiste voor subsidieverlening is dat de uitvoering van de activiteit waarvoor subsidie 

wordt verleend en de daarmee beoogde, te realiseren innovatie geen onevenredige inbreuk 

maken op de economische, ecologische of sociale dimensie van duurzaamheid. De basis 

voor deze eis is de Brundtland definitie, zoals opgenomen in de Uitvoeringsagenda: “Een 

duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden 

zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in 

gevaar te brengen”. 

 

Artikel 5 Algemene weigeringsgronden 

Met betrekking tot artikel 5 sub a (‘Subsidie wordt geweigerd indien de activiteit niet 

financieel haalbaar is’) het volgende. Het is belangrijk dat u een realistisch en aannemelijk 

beeld schets van de financiële haalbaarheid voor uw onderneming van het R&D 

samenwerkingsproject en de daaropvolgende verdere ontwikkeling en marktintroductie. 

Onderbouw de financiële gegevens met officiële documenten. Let er daarbij op dat naast de 

subsidie een eigen bijdrage wordt verwacht voor de uitvoering van het project waarvoor u 

subsidie vraagt. Uit de door u verstrekte (financiële) gegevens en documenten moet 

ondubbelzinnig blijken dat u in staat bent die eigen bijdrage te kunnen opbrengen. 

 

Paragraaf 3 Research & Development samenwerkingsproject 

 

Artikel 18 Vereisten subsidieaanvraag 

Een beschrijving van de deelnemers waarmee wordt samengewerkt in het 

samenwerkingsverband, met toelichting en tenminste de verdeling van de projectactiviteiten, 

financiën en gevraagde subsidie. Per deelnemer/aanvrager in het activiteitenplan moet 

inzichtelijk zijn; de projectbegroting, het financieringsplan, het aandeel in en de bijdrage 

aan het R&D-samenwerkingsproject. In combinatie met de door de deelnemers/aanvragers 

getekende machtigingen van de penvoerder zijn de aan het R&D-samenwerkingsproject 

deelnemende partijen voldoende aan elkaar gebonden. Het is niet noodzakelijk dat de 

deelnemers aan het samenwerkingsverband een separate overeenkomst sluiten waarin 

afspraken worden vastgelegd over aspecten als projectmanagement, aansprakelijkheden, in 

te brengen kennis en eigendoms- en gebruiksrechten. Het staat de deelnemers vrij dit toch 

te doen en wij bevelen dit ook aan. De aanvragers nemen voor eigen rekening en risico deel 

aan de samenwerking en vragen individueel subsidie aan. Het samenwerkingsverband mag 

geen rechtspersoonlijkheid hebben. 

 

Voor het begrip samenwerking wordt aansluiting gezocht bij AGVV (artikel 1 onder 90):  

‘daadwerkelijke samenwerking”: samenwerking tussen ten minste twee onafhankelijke 

partijen om kennis of technologie uit te wisselen of om een gemeenschappelijke doelstelling 

op basis van een taakverdeling te bereiken, waarbij de partijen samen de omvang van het 

samenwerkingsproject bepalen, bijdragen aan de tenuitvoerlegging ervan, en het risico en de 

resultaten ervan delen. Eén of meer partijen kunnen de volledige kosten van het project 

dragen en zodoende de andere partijen bevrijden van de aan het project verbonden 

financiële risico's. Contractonderzoek en het verrichten van onderzoeksdiensten worden niet 

als vormen van samenwerking beschouwd;’ 

 

Artikel 19 Subsidiabele kosten 

Artikel 25 is van toepassing. In lid 3 van artikel 25 van de AGVV staat welke kosten 

subsidiabel zijn voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. De definities van 

industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling staan in artikel 2 onder respectievelijk 

85 en 86 van de AGVV (zie ook hierboven onder artikel 1 sub b en d). 
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Personeelskosten: binnen de (subsidiabele) projectperiode uitgevoerde activiteiten, en de 

daarbij daadwerkelijk gemaakte kosten van onderzoekers, technici en ander ondersteunend 

personeel voor zover zij zich met het betrokken project of de betrokken activiteit 

bezighouden (artikel 2 onder 88 AGVV). De hoogte van de subsidiabele kosten, bepaald door 

artikel 9, lid 2 en 19, lid 2 UVR MIT, zal met name het aantal binnen het project / de 

activiteit gemaakte uren betreffen. Er worden werkzaamheden verricht waarvan de daaraan 

bestede uren van de aanvrager, diens personeel of vennoot, of een ingehuurde derde 

aantoonbaar en verifieerbaar noodzakelijk zijn voor uitvoering van de activiteit. Bovendien 

moet het gaan om binnen de (subsidiabele) projectperiode uitgevoerde activiteiten en de 

daarbij daadwerkelijk gemaakte kosten in de vorm van uren. Bij de aanvraag tot vaststelling 

van de subsidie worden de gemaakte uren aangetoond door middel van een voor het project 

sluitende urenadministratie. Personeelskosten worden berekend als een vast uurtarief van 

maximaal € 60,--. 

 

Voor ‘Kosten derden’, voor de inhuur van externe expertise geldt: 

• De kosten moeten voldoen aan artikel 9 van de uitvoeringsregeling en aan artikel 25 lid 

3 en 4 van de AGVV. 

• Het moet gaan om binnen de (subsidiabele) projectperiode uitgevoerde activiteiten en 

de daarbij daadwerkelijk gemaakte kosten. 

• De kosten moeten zijn onderbouwd op basis van een offerte bij de aanvraag en een 

factuur bij de verantwoording. 

• Uit de aanvraag moet blijken dat de expertise die wordt ingehuurd noodzakelijk is voor 

het project. 

• De kosten van inhuur van derden die voor subsidie in aanmerking komen worden 

berekend als een vast uurtarief van maximaal € 60,-. Eventueel hogere uurtarieven zijn 

daarmee tot maximaal € 60,-/uur subsidiabel. Meerkosten zullen gedekt moeten worden 

uit andere middelen / de eigen bijdrage. 

 

Artikel 23 Openstellingsperiode en beslistermijn 

Aanvragen worden beoordeeld op basis van een tendersysteem. Dit betekent dat aanvragen 

vanaf 14 september 2022 tegelijkertijd worden beoordeeld en gerangschikt. Zorg ervoor dat 

de aanvraag compleet is! Bij een tendersysteem mogen wij GEEN inhoudelijke aanvullende 

informatie die na de uiterste indieningsdatum is aangeleverd meenemen in de beoordeling. 

Wij beoordelen de aanvraag op basis van de gegevens die de aanvrager binnen de 

openstellingsperiode bij ons heeft ingediend. 

Aanvragers ontvangen uiterlijk zestien weken na 13 september 2022 bericht over het besluit 

op de aanvraag. 

 

Artikel 24 (Verdeelcriteria) 

Tijdig ingediende en volledige aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen worden 

gerangschikt op een prioriteitenlijst waarbij aanvragen met een hoger aantal punten 

voorgaan op aanvragen met een lager aantal punten. De rangschikking wordt bepaald door 

het aantal punten dat wordt behaald op de criteria zoals beschreven in artikel 24, lid 2 a tm 

d. De aanvragen worden vervolgens op een prioriteitenlijst op volgorde van de hoogste 

scores gerangschikt. De criteria genoemd in artikel 24, lid 2 a tot en met d zijn daarom 

essentieel voor de beoordeling en de score. Onderbouw deze aspecten daarom goed in uw 

aanvraag.  

 

De aanvragen voor een R&D-samenwerkingsproject worden voor advies omtrent de 

rangschikking voorgelegd aan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij InWest  

(ROM InWest). 
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Uitvoeringsregeling Artikel 24: Rangschikking aanvragen door middel van een tender 

1. Tijdig ingediende en volledige aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen op 

grond van deze paragraaf, worden gerangschikt op een prioriteitenlijst waarbij 

aanvragen met een hoger aantal punten voorgaan op aanvragen met een lager aantal 

punten. 

2. De rangschikking wordt bepaald door het totaal aantal punten dat wordt gehaald op 

basis van de volgende criteria: 

a. de te verwachten technologische vernieuwing of wezenlijke nieuwe toepassingen 

van een bestaand product, proces of bestaande dienst, te waarderen met maximaal 

25 punten; 

b. de te creëren economische waarde voor de deelnemers in het 

samenwerkingsverband, voor het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid, de 

economie in de provincie Noord-Holland en Nederland, te waarderen met maximaal 

25 punten; 

c. de kwaliteit van de samenwerking, ten minste blijkend uit de mate van 

complementariteit van de deelnemers, de capaciteiten van de deelnemers en de 

kwaliteit van de projectorganisatie, te waarderen met maximaal 25 punten; 

d. het bereikte resultaat binnen het Missiegedreven Topsectoren- en 

Innovatiebeleid, te waarderen met maximaal 25 punten; 

3. Aanvragen die na de rangschikking minder dan 50 punten behalen, worden geweigerd. 

4. Indien meerdere aanvragen op dezelfde plaats op de prioriteitenlijst eindigen en door 

honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de 

aanvraag met de laagste projectkosten gehonoreerd. 

 

Voor de beoordeling worden bovenstaande criteria uit de uitvoeringsregeling onderverdeeld 

in sub-criteria. Aan projecten worden per sub-criterium punten toegekend, volgens 

onderstaande tabellen. De toe te kennen punten laten zich globaal vertalen als: 

• Goed / zeer goed: maximaal aantal punten; 

• Voldoende: iets meer dan de helft van het maximum aan punten; 

• Onvoldoende / ruim onvoldoende: geen punten. 

 

 

Artikel 24, lid 2, sub a: de te verwachten technologische vernieuwing of wezenlijke 

nieuwe toepassingen van een bestaand product, proces of bestaande dienst, te 

waarderen met maximaal 25 punten 

 

Mate van vernieuwing technologie en resultaat project 

(product/proces/dienst) 

Aantal 

punten 

1) Nieuwe techniek toegepast in een nieuw product, proces of nieuwe dienst. 5 

2) Nieuwe techniek toegepast in een op zich bekend product, proces of 

bekende dienst. 

3 

3) Toepassing van bekende techniek in een nieuw product, proces of nieuwe 

dienst. 

3 

4) Toepassing van bekende techniek in een op zich bekend product, proces of 

bekende dienst. 

0 

 

Aard van de innovatie; daadwerkelijk nieuw ontwikkeld(e) 

product/proces/dienst of nieuwe toepassing van bestaand(e) 

product/proces/dienst 

Aantal 

punten 

1) Te ontwikkelen product, proces of dienst is geheel nieuw.  5 

2) Te ontwikkelen product, proces of nieuwe dienst is deels nieuw en deels al 

bekend. 

3 

3) Te ontwikkelen product, proces of dienst is grotendeels bekend. 0 
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Mate van vernieuwing technische aanpak of onderzoeksmethoden 

 

Aantal 

punten 

1) Nieuwe technische aanpak / uniek bijzonder ontwikkelingsproject. 5 

2) Nieuwe technische aanpak / regulier ontwikkelingsproject. 3 

3) Reguliere technische aanpak / bijzonder ontwikkelingsproject. 3 

4) Bekende technische aanpak / regulier ontwikkelingsproject. 0 

 

Haalbaarheid innovatie en technologisch risico 

 

Aantal 

punten 

1) Hoog technologisch risico, haalbaarheid en mogelijke oplossingsrichtingen 

goed onderbouwd. 

5 

2) Hoog technologisch risico, haalbaarheid en mogelijke oplossingsrichtingen 

niet heel concreet onderbouwd en/of incompleet uitgewerkte 

oplossingsrichtingen. 

3 

3) Laag technologisch risico, oplossing ligt voor de hand. 0 

 

‘State of the art’ ten opzichte van andere initiatieven in binnen- en 

buitenland 

Aantal 

punten 

1) Verrassende technische oplossing, geheel nieuw. 5 

2) Nieuwe technische oplossing voor het beoogde product, proces of de 

beoogde dienst. Oplossing bekend in andere toepassing. 

3 

3) Voor de hand liggende technische oplossing. Vergelijkbare oplossing voor 

het beoogde product, proces of de beoogde dienst reeds bekend. 

0 

 

 

Artikel 24, lid 2, sub b: de te creëren economische waarde voor de deelnemers in het 

samenwerkingsverband, voor het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid, de 

economie in de provincie Noord-Holland en Nederland, te waarderen met maximaal 25 

punten 

 

Aansluiting bij strategie deelnemende ondernemingen  Aantal 

punten 

1) Strategie concreet beschreven met goed inzicht in onderscheidend 

vermogen en meerwaarde project voor deelnemende ondernemingen.  

5 

2) Strategie beschreven maar niet heel concreet. 3 

3) Globaal en/of niet consistent beschreven, onduidelijke strategie. 0 

 

Aansluiting bij Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. Hoe 

creëert het project economische waarde voor het Missiegedreven 

Topsectoren- en Innovatiebeleid? 

Aantal 

punten 

1) Aansluiting is helder en goed onderbouwd. 5 

2) Aansluiting is weliswaar aannemelijk maar niet duidelijk onderbouwd. 3 

3) Aansluiting is niet aannemelijk, of is niet onderbouwd. 0 

 

Kwantitatieve omvang economische waarde Aantal 

punten 

1) Naar verwachting substantiële en realistische economische waarde. 5 

3) Naar verwachting redelijke economische waarde.  3 
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3) Naar verwachting weinig toegevoegde economische waarde / weinig inzicht 

in te creëren economische waarde. 

0 

 

Onderbouwing te creëren economische waarde.  Aantal 

punten 

1) Toetsbare aannames voor te creëren economische waarde, onderbouwd met 

cijfers. 

5 

2) (Te) veel aannames, algemeenheden of beperkt onderbouwd. 3 

3) Onduidelijke of geen onderbouwing, niet verifieerbaar. 0 

 

Concurrentiepositie/marktacceptatie 

 

Aantal 

punten 

1) Markt bestudeerd; realistisch, helder inzicht in concurrentiepositie en 

marktacceptatie in relatie tot het te ontwikkelen product, proces of de dienst. 

 

5 

2) Markt enigszins in kaart gebracht; inzicht in concurrentiepositie en 

marktacceptatie behoeft nog verdere uitwerking. 

 

3 

3) Markt niet onderzocht of onduidelijk, geen concurrenten en/of alternatieven 

genoemd. 

0 

 

 

Artikel 24, lid 2, sub c: de kwaliteit van de samenwerking, ten minste blijkend uit de 

mate van complementariteit van de deelnemers, de capaciteiten van de deelnemers en 

de kwaliteit van de projectorganisatie, te waarderen met maximaal 25 punten; 

 

Toereikendheid aanwezige expertise bij individuele deelnemers voor 

eigen projectactiviteiten  

Aantal 

punten 

1) Onderscheidende en specifieke eigen technische expertise deelnemers 

aanwezig. 

 

5 

2) Weinig onderscheidende expertise bij deelnemers. 3 

3) Expertise bij deelnemers onduidelijk of niet toereikend voor project. 0 

 

Toereikendheid van gezamenlijke capaciteiten van deelnemers voor 

beoogd project, en complementariteit deelnemers  
Aantal 

punten 

1) Expertise binnen samenwerkingsverband compleet en complementair; geen 

externe expertise vereist. 

 

5 

2) Expertise binnen samenwerkingsverband niet compleet maar wel 

complementair; enige inhuur specialistische derden. 

 

3 

3) Expertise binnen samenwerkingsverband niet compleet, eenzijdig en/of niet 

afdoende toegespitst op project; grote externe inzet noodzakelijk. 

 

0 

 

Kwaliteit van de projectorganisatie, structuur en werkoverleg. Aantal 

punten 

1) Organisatie, structuur, werkoverleg helder vastgelegd en omschreven. 5 

2) Organisatie, structuur, werkoverleg niet in detail vastgelegd en beschreven, 

basis opzet, geeft enig inzicht. 

 

3 

3) Summier omschreven organisatie, structuur, werkoverleg; geeft (te) weinig 

inzicht. 

 

0 

 



 

9 

Mate waarin het project een directe relatie heeft met andere projecten in 

hetzelfde programma van het Missiegedreven Topsectoren- en 

Innovatiebeleid of mate waarin wordt samengewerkt met andere partijen 

uit het programma 

Aantal 

punten 

1) Samenwerking met andere partijen binnen programma expliciet benoemd; 

inzicht in aard en omvang. 

 

5 

2) Samenwerking binnen programma genoemd als onderzochte mogelijkheid; 

deels ingevuld. 

 

3 

3) Geen vermelding van mogelijkheden, onderzoek naar of initiatief tot  

samenwerking binnen het programma. 

 

0 

 

Afspraken over resultaten van project (o.a. intellectueel eigendom) 

 

Aantal 

punten 

1) Helder vastgelegde afspraken, evenwichtige verdeling tussen deelnemers, 

gedetailleerd toegelicht. 

 

5 

2) Afspraken benoemd, met eventueel ook verdeling tussen de deelnemers, 

niet nader toegelicht waardoor beperkt inzicht. 

3 

3) Geen vermelding van afspraken of geen inhoudelijke informatie, verdeling 

onbekend. 

0 

 

 

Artikel 24, lid 2, sub d: het bereikte resultaat binnen het Missiegedreven Topsectoren- 

en Innovatiebeleid, te waarderen met maximaal 25 punten; 

 

Bijdrage resultaat (inhoudelijk) van het project aan de missie(s) binnen het 

Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid 
Aantal 

punten 

1) Het project draagt sterk bij aan de missie(s). Deze bijdrage is helder 

onderbouwd. 

12,5 

2) Het project draagt enigszins bij aan de missie(s). Of: de bijdrage is matig 

onderbouwd. 

7 

3) Beperkte bijdrage aan, of geen beschrijving en onderbouwing. 0 

 

Mate waarin het project bijdraagt aan meerdere (deel)programma’s/ 

missies binnen het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid en de 

combinatie hiervan bijzonder/onconventioneel is en tegelijkertijd een 

waardevol project oplevert 

Aantal 

punten 

1) Het project sluit aan bij meerdere (deel)programma’s/missies en deze 

combinatie ligt minder voor de hand / is bijzonder. 

12,5 

2) Het project sluit aan bij meerdere (deel)programma’/missies en deze 

combinatie ligt voor de hand / is niet bijzonder. 

7 

3) Het project sluit niet aan bij meerdere (deel)programma’s/missies. 0 

 

Negatieve gevolgen voor overige (deel)programma's/missies binnen het 

Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid 

Aantal 

punten 

aftrek 

1) Aantoonbaar of anderszins duidelijk beredeneerd geen negatieve gevolgen 

= geen aftrek van punten. 

0 

2) Minimale (waarschijnlijk) optredende negatieve gevolgen met beschrijving 

van beheersmaatregelen = geen aftrek van punten. 

0 

3) Project heeft negatieve gevolgen zonder beschrijving van 

beheersmaatregelen. 

-5 

 


