Gemeente Velsen
Afdeling Economische Zaken
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden
Postadres
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Aanvraag subsidie
Innovatiefonds MKB Velsen

Innovatiefonds MKB Velsen
I innovatiefondsmkbvelsen.nl
T 0255 56 74 46

U kunt dit formulier met de computer invullen. Graag voorzien van handen dagtekening per e-mail toesturen naar: innovatiefondsmkb@velsen.nl
Subsidies kunnen alleen door rechtspersonen worden aangevraagd.

1. Gegevens aanvrager
Naam organisatie
Contactpersoon

Mw

Hr

Postadres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
IBAN
Registratienummer KvK

2. Aanvraag
Gevraagd bedrag*

€

Eigen bijdrage

€

Heeft u voor deze activiteit(en)
elders subsidie aangevraagd?

Ja

Nee

Zo ja, waar en welk bedrag?
€
* Per aanvraag kan maximaal 60% subsidie worden verstrekt met een maximum van € 200.000,-. Het doel
van deze regeling is het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen binnen het MKB verbonden aan de maaken onderhoudsindustrie in de gemeente Velsen en richt zich specifiek op vernieuwingen die bijdragen aan:
- het toekomstige verdienvermogen van de regionale economie;
- een verhoging van de arbeidsproductiviteit opleveren, nieuwe banen creëren;
- of leiden tot een direct lagere milieubelasting van bedrijfsactiviteiten.
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Beschrijving van de product- of procesinnovatie waarvoor subsidie wordt aangevraagd (what),
waarom deze ontwikkeling belangrijk is voor uw bedrijf (why), en welke bijdrage het levert aan
de lokale economie.

Vink aan in welke fase(s) de innovatie waarvoor u subsidie aanvraagt zich bevindt.
	Het innovatieve idee en de basisprincipes worden onderzocht. Denk hierbij aan fundamenteel
onderzoek en deskresearch.
	Wanneer de basisprincipes zijn onderzocht, kunnen het technologisch concept en de praktische
toepassingen worden geformuleerd. In deze fase vindt experimentele en/of analytische studie plaats.
	De toepasbaarheid van het concept wordt op experimentele basis onderzocht (experimenteel proof of
concept). Hypotheses over verschillende componenten van het concept worden getoetst en gevalideerd.
	Proof of concept wordt op labschaal getest: design, ontwikkeling en het testen van technologische
componenten vinden plaats in een lab omgeving. Technische basiscomponenten worden geïntegreerd
met elkaar om de werking te garanderen. Een prototype dat in deze fase wordt ontwikkeld kost relatief
weinig geld en tijd om te ontwikkelen en is daarmee nog ver verwijderd van een definitief product,
proces of dienst.
	De werking van het technologisch concept wordt onderzocht in een relevante omgeving (validatie in
pilot). Dit is de eerste stap in demonstratie van de technologie. Een prototype dat in deze fase wordt
ontwikkeld kost relatief veel tijd en geld om te ontwikkelen en is niet ver verwijderd van het uiteindelijke
product of systeem. Functionaliteiten en de eerste look & feel van een product, proces of dienst zijn
hier veelal aanwezig.
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	De demonstratie van het concept in een relevante omgeving is actueel. Het vindt plaats na de technische
validatie in een relevante (pilot) omgeving. Een prototype wordt uitgebreid getest en gedemonteerd in
een testopstelling, de lijkt op een operationele omgeving (pilot plant bijvoorbeeld). Het concept geeft
inzicht in de werking van alle componenten tezamen in deze relevantie pilot omgeving.
	De demonstratie van het concept vindt plaats in een gebruikersomgeving; bewijzen van de werking
in een operationele omgeving. Demonstratie van het concept in een praktijkomgeving levert nieuwe
inzichten op voor de definitieve markttoepassing van een product, proces of dienst.|
	In deze fase vindt het concept zijn definitieve vorm. De technologische werking is getest en bewezen
en voldoet aan gestelde verwachtingen, kwalificaties en normen (certificering). Daarnaast zijn ook de
financiële kader voor (massa)productie en lancering bepaald.
	Het concept is technisch en commercieel gereed; productierijp en klaar voor lancering in de gewenste
marktomgeving. Nu het totale ontwikkelingsproces is afgerond is de volgende stap het commercieel
wegzetten van een product bij de gewenste doelgroep in de juiste markt.

Vink aan of uw aanvraag aan onderstaande criteria voldoet.
Aanvrager is een rechtspersoon die voldoet aan de MKB-criteria.
Aanvrager is actief in of verbonden aan de maak- en onderhoudsindustrie.
Aanvrager is gevestigd, of vestigt zich binnen 1 jaar in de gemeente Velsen.
Aanvrager verkeert niet in financiële moeilijkheden.
Aanvrager is direct belanghebbende in de uitvoering van het innovatieproject.
Het zwaartepunt van gesubsidieerde activiteiten vinden plaats in gemeente Velsen.
Het innovatieproject kan 6 maanden na subsidieverlening starten.
Het innovatieproject kan 24 maanden na subsidieverlening afgerond zijn.
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3. Vervolgstappen subsidieaanvraag
1.	De gemeente voert aan de hand van dit aanvraagformulier een eerste toets uit op basis van
uitsluitingscriteria, en beoordeelt of de aanvraag aan de indienseisen voldoet.
2.	Na een positieve beoordeling wordt u verzocht een projectplan en overige vereiste stukken
toe te sturen. Wanneer alle stukken in goede orde zijn ontvangen, wordt de subsidieaanvraag
als volledig beschouwd en van een aanvraagdatum voorzien. Subsidieaanvragen worden op
volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.
3.	De Beoordelingscommissie vormt zich een oordeel over de commerciële en financiële haalbaarheid
van het projectplan en beoordeelt of het project voldoende innovatief is. Dit in relatie tot de gemeentelijke doelstelling van regeling. Bij subsidieaanvragen boven de € 50.000,- dient de aanvrager het
innovatieproject voor de leden van de beoordelingscommissie te presenteren.
4.	De Beoordelingscommissie adviseert het college van B&W, welke het besluit neemt over het
toewijzen van de subsidie en de voorwaarden waaronder dit plaatsvindt.

4. Ondertekening aanvrager
Naam
Datum
Handtekening aanvrager

Privacy/bescherming van uw persoonsgegevens
De gemeente Velsen gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. De gemeente verwerkt persoonsge-gevens zoals omschreven in
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en specifieke wet- en regelgeving. De juridische basis voor de verwerking
van persoonsgegevens kan zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak.
Met het invullen van contactgegevens op het subsidieaanvraagformulier voor het ‘Innovatiefonds MKB Velsen’ geeft aanvrager
toestemming voor de verwerking van de verstrekte persoonsgegevens door de gemeente Velsen. Deze persoonsgegevens worden
alleen gebruikt voor de beoordeling van de subsidieaanvraag en de hierop van toepassing zijnde correspondentie met de aanvrager.
Voor nadere informatie over de omgang met persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming
van de gemeente. Dit kan per email: privacy@velsen.nl of telefonisch: 0255 56 76 07 of 06 22 90 61 06.
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