Nadere verduidelijking Beoordelingscriteria
Subsidieaanvragen worden inhoudelijk beoordeeld op basis van vijf beoordelingscriteria. De
mate waarin de activiteiten passen binnen de doelstellingen van het Operationeel Programma,
de mate van innovativiteit, de kwaliteit van de businesscase, de kwaliteit van de aanvraag en de
mate waarin de activiteiten bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
In de Beleidsregel staat beschreven welke score behaald en maximaal behaald kan worden op
elk van deze criteria. Ook staat hierin beschreven hoe de hoogte van de score op elk criterium
wordt bepaald.
Hieronder geeft de managementautoriteit nadere verduidelijking hoe de hoogte van de score
bepaald wordt. Het idee hiervan is dat dit de begunstigde aanvullende handvatten geeft om het
projectplan op te stellen en te onderbouwen. Deze verduidelijking is bedoeld ter ondersteuning
en heeft geen juridische status.
Bijdrage aan OP

In het format projectplan wordt aan aanvragers gevraagd om in ieder geval in
te gaan op de volgende punten:
- De wijze waarop het project bijdraagt aan de doelstellingen van het
programma;
- De wijze waarop het project bijdraagt aan de relevante outputindicatoren;
- Een onderbouwing van de gevraagde bijdrage van het project in verhouding
tot de gevraagde bijdrage;
- De wijze waarop het MKB aangesloten is;
- Een onderbouwing van de regionale, nationale en internationale waarde van
het project;
- Een onderbouwing van de bijdrage die het project levert aan de
provinciegrens overschrijdende of regio overstijgende samenwerking.

Mate van innovativiteit

Hierbij moet het innovatief karakter worden onderbouwd en dat het product,
procedé of dienst uniek is voor Nederland. In het format projectplan wordt aan
aanvragers gevraagd om in ieder geval in te gaan op de volgende punten:
- Hoe vernieuwend is het resultaat van het project (product, dienst of proces)?
Is het project voor de sector in Nederland geheel nieuw of beoogt het project
een in het buitenland ontwikkelde techniek toe te passen in een Nederlandse
situatie?
- Hoe verhoudt de innovatie zich tot (inter-)nationale ontwikkelingen?
- Is er sprake van een cross-over tussen bedrijven uit diverse sectoren?
Daarnaast kan worden ingegaan op aspecten als:
- Wat zijn mogelijke alternatieven en de voor- en nadelen hiervan?
- Hoe haalbaar is de innovatie en wat is het technologisch risico?

Kwaliteit van de
businesscase

Kwaliteit van de
aanvraag

De kwaliteit van de businesscase wordt bepaald door de kwaliteit van de
technische, organisatorische, economische en financiële aspecten van de
businesscase. Om dit te kunnen beoordelen wordt in het format projectplan
aan aanvragers gevraagd om in ieder geval in te gaan op de volgende punten:
- Hoe haalbaar is de technische kant van de businesscase/innovatie, wat zijn
de technologische risico’s?
- Welke strategie is gekozen om deze risico’s te beperken?
- Onderbouw op welke wijze er voldoende expertise aanwezig en geborgd is
om de businesscase te laten slagen?
- Welke partijen zijn betrokken bij de opzet van de businesscase, welke
relevante bedrijven zitten in het netwerk en welke relevante partijen zijn (nog)
niet betrokken.
- Welke stappen moeten worden doorlopen na afloop van het project tot aan
de marktintroductie?
- Is de technologie én het verdienmodel schaalbaar?
- Kan een marktvraag en concrete interesse worden aangetoond?
- Heeft een of meerdere doelmarkten een groot groeipotentieel?
- Wat is de waarde propositie voor de specifieke doelmarkt?
- Kan de marktkennis aangetoond worden?
- Wat zijn de commerciële risico’s en externe factoren?
- Wat is de aanpak om deze risico’s te hanteren?
- Hebben de projectpartners voldoende financiële draagkracht ná uitvoering
van het project om de businesscase te realiseren? Is er een
financieringsstrategie?
- De wijze waarop is ingegaan op het intellectuele eigendom. (welke afspraken
zijn hierover gemaakt, op welke wijze liggen deze vast en hoe worden de
resultaten van het project verdeeld?)
Bij het beoordelen van de kwaliteit van het projectplan tellen vooral de
volgende punten, waarvoor in het format van het projectplan een aantal vragen
is opgenomen:
1. Kwaliteit aanvrager / samenwerkingsverband
- Relevant en representatief consortium over het werkveld;
- Betrokkenheid onderzoeksorganisaties;
- Mate van samenwerking binnen het project;
- Track record;
- Breedte van keten, meerder schakels uit keten betrokken.
2. Kwaliteit projectplan
- Bijstuurbaarheid, planning en opzet;
- Doelstelling objectief en meetbaar;
- Begroting helder en effectief ingericht;
- Hoe is de opzet van het project, in hoeverre zijn de activiteiten goed
beschreven en tonen deze ambitie;
- De mate waarin het markt-falen is onderbouwd.
- Is het project een coherent geheel van activiteiten?
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Bijdrage aan duurzame
ontwikkeling

Het criterium duurzaamheid wordt ingegeven door de vereisten vanuit de
Europese verordening. In het format projectplan wordt aan aanvragers
gevraagd in te gaan op de ecologische en sociale duurzaamheid, specifiek op
de volgende punten:
- Welke bijdrage levert het project aan de maatschappelijke uitdagingen zoals
verwoord in het OP en Europe 2020. Een voorbeeld is de door de EU
gesignaleerde en in het OP genoemde maatschappelijke uitdaging: “zekere,
schone en efficiënte energie”;
- Welke bijdrage levert het project op ecologische duurzaamheid, hierbij valt te
denken aan klimaatverandering, hernieuwbare energie, luchtkwaliteit etc.;
- Welke bijdrage levert het project op sociale duurzaamheid (people), hierbij
valt te denken aan (sociale) participatie, verrijking cultuur, veiligheid,
gezondheid, onderwijs.
- Wat is de potentie van het project tot (indirecte) bijdrage aan vermindering
van CO2-uitstoot op (langere) termijn.
- Welke bijdrage levert het project aan gelijke kansen?
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