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HIER VINDT U DE ONDERWERPEN DIE U MOET BENOEMEN IN UW AANVRAAG. ALLEEN PDF
DOCUMENTEN KUNNEN WORDEN INGEDIEND
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de doelstelling en achtergrond van de onderneming; de rechtspersoon/rechtspersonen die
het project uitvoeren, aandeelhoudersverhoudingen, UBO verklaring
jaar van oprichting van de onderneming, aantal medewerkers, balans totaal. omzet
rechtsvorm, statutaire vestigingsplaats, nummer KVK, kantooradres (indien afwijkend van
statutair adres), locatie waar project in belangrijke mate zal worden uitgevoerd
de doelstelling van het project, de wijze waarop deze doelstellingen worden bereikt en
binnen welke termijn, waar mogelijk gekwantificeerd en onderverdeeld in objectief
meetbare mijlpalen
beschrijving markt sector/relevante markt, het probleem wat wordt opgelost in de markt en
wie op die oplossing wacht (de potentiele klanten), concurrentie positie
relevantie van het project voor de onderneming in relatie tot de strategie / bedrijfsvoering
van de onderneming
de rol en vaardigheden van eventuele samenwerkingspartners
een korte introductie van het projectplan
beschrijving van het plan voor marktintroductie en de afhankelijkheid van derden daarin
een beschrijving van het project in het bijzonder de ingezette processen en/of technologieën
(IP)
de wijze waarop het project zich eerder bewezen heeft in soortgelijke activiteiten (indien van
toepassing)
gekwantificeerde bijdrage aan innovatie in betreffende sector
relevante kennis en ervaring van de betrokkenen in relatie tot het project
zekerheden omtrent technische (mate waarin technologie zich heeft bewezen, onderzoek
naar effect en rendement) en organisatorische (vergunningstrajecten, structuur
samenwerking) haalbaarheid
planning van de vervolgfase na positieve afsluiting van het POC project inclusief eventuele
afhankelijkheden (goedkeuringen, licenties, vergunningen, inkoopprocessen etc.)
SWOT-analyse van het project (strengths, weaknesses, opportunities, threats)
leveranciers of afnemers die direct betrokken zijn bij het project; eventuele afhankelijkheden
een duidelijke omschrijving van de noodzakelijke toevoer- en afzetmarkt
waar het project wordt uitgevoerd en hoe dit wordt georganiseerd
mogelijkheden voor opschaling

MAATSCHAPPELIJK
•
•
•
•

verbondenheid met en baten voor de provincie Noord-Holland bij uitvoering van het POC
project en de realisatiefase na succesvolle afsluiting van het POC project
relevantie voor algemeen belang inclusief aansluiting op provinciaal beleid en het profile van
de provincie Noord-Holland en/of de kennisinstellingen in de Provincie Noord-Holland
arbeidsplaatsen die direct samenhangen met het POC project en met de fase na succesvolle
afsluiting van het POC project
het MVO beleid van de onderneming
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FINANCIEEL
•
•
•
•

•

de omvang van de project begroting en de project financiering en de gevraagde bijdrage in
de financiering door het Innovatiefonds Noord-Holland in omvang en looptijd
de omvang van de begroting en de financiering van de activiteiten na succesvolle afsluiting
van het POC project
onderbouwing hoe de onderneming de lening en rente gaat terugbetalen
huidige waardering van het bedrijf, aandeelhoudersverhoudingen,
zeggenschapsverhoudingen en visie op conversie van de lening in aandelen en vervolgens
exit van het Innovatiefonds Noord-Holland
zijn eerder financiering of subsidies voor het project of uw bedrijf aangevraagd en is die
financiering, zijn die subsidies ontvangen of geweigerd, zo ja op welke gronden en bij welke
instanties of partijen is deze financiering / subsidie aangevraagd dan wel geweigerd • wat
zijn de consequenties indien het Innovatiefonds Noord-Holland geen lening verstrekt • de
volgende financiële documenten:
o jaarrekeningen van de afgelopen drie jaar (indien beschikbaar);
o meerjarige prognose van de uitgebreide winst- en verliesrekening met onderbouwing; o
meerjarige prognose van de balans; o meerjarige liquiditeitsbegroting; o
investeringsbegroting

ORGANISATIE EN TEAM
•

•
•

afhankelijkheid van te benoemen personen die kritisch zijn voor de succesvolle realisatie van
het POC project en maatregelen die zijn genomen om de inzet van deze personen zeker te
stellen (inclusief back up)
beschrijving van de inrichting van de project organisatie en de afhankelijkheden van derden
in het project
de kennis en relevante ervaring van de betrokkenen in de realisatie van vergelijkbare
projecten (eerdere ervaringen)

