TOE LI C HTI N G A AN V RA AG FO R MU LI E R
TOELICHTING AANVRAAGFORMULIER - ONDERSTEUNING INNOVATIEMAKELAARS
I. Algemeen:
 In dit onderdeel wordt een aantal algemene gegevens gevraagd voor administratieve doeleinden
van het TKI Gas.
 Voor de aanvraag dient u een KvK-nummer en bankrekening-nummer te hebben.
II. Aanvraag:
Dit onderdeel betreft de feitelijk aanvraag voor een financiële vergoeding van de inhuur van een
innovatiemakelaar door uw bedrijf.
A. Uw bedrijf
A1 Hier wordt de sector waarin u actief bent bedoeld. Dit kan bijvoorbeeld zijn: Olie & gas, Duurzame
Energie, Agrosector of een andere markt.
A2 Dit kan of een dienst, product of beide zijn.
A3 Hier worden werknemers bedoeld. Voor MKB bedrijven mag dit ook een ‘range’ van geschatte
aantal werknemers zijn als precieze aantal op dat moment niet bekend is. Er wordt hiernaar
gevraagd omdat de innovatiemakelaarsregeling alleen betrekking heeft op het MKB (en niet het
grootbedrijf).
A4 Een bedrijf dat als MKB bedrijf wordt gedefinieerd, heeft maximaal 250 werknemers, een
jaaromzet van max. 50 M€ en een balanstotaal van max. 43 M€.
B. De opdracht van de innovatiemakelaar
B1 De innovatie moet een innovatie zijn voor de markt waarop zich de thema´s (programmalijnen)
van het TKI Gas richten. In aanmerking komen innovaties op de programmalijnen Groen Gas
Vergisting, Groen Gas Vergassing en Small Scale LNG. Het mag best bestaande technologie zijn die
reeds in een andere markt wordt toegepast. De innovatie kan naast een nieuwe technologie ook
een nieuw business model zijn dat u wilt introduceren in deze markt. De innovatie mag nog niet
door u reeds op de markt zijn gebracht als marktrijp product/dienst. Er wordt geen financiële
vergoeding verleend voor reeds uitgevoerde activiteiten.
B2 Beschrijf zo specifiek mogelijk het type ondersteuning dat uw bedrijf nodig heeft. En waarom u
die ondersteuning nodig heeft. Het type ondersteuning kan zijn:
 het marktrijp maken van een innovatie;
 het bepalen van de waarde propositie en het verdienmodel;
 het maken van de business case en financieringsvoorstellen voor marktintroductie;
 het organiseren en verkrijgen van technologische bijstand;
 het vinden van de juiste samenwerkingspartners;
 het opzetten van consortia en partnerships met andere bedrijven en/ of kennisinstellingen.
B3 Hier geeft u de doelstelling aan of de beoogde uitkomst weer die u met de innovatiemakelaar
heeft afgesproken. Doe dit zo SMART mogelijk.
B4 U moet aannemelijk maken dat uw innovatie van belang is voor de programmalijnen van het TKI
Gas. Het betreft hier innovatie, dus waterdicht bewijs voor uw aannames bestaan niet, ‘het
aannemelijk kunnen maken’ is de toets van het criterium. De onderbouwing dient in ieder geval
een kwalitatieve onderbouwing te zijn.
B5 Er is momenteel nog geen sluitingsdatum voor het indienen van een subsidieaanvraag.
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B6 Laat hier de berekening zien van de aanvraag, met daarbij het bedrag van de subsidie. Voorbeeld;
de bijdrage van het TKI Gas is maximaal 50% van de kosten voor de inhuur van een
innovatiemakelaar (tegen een maximaal uurtarief van 200 €/uur). De vergoeding van het TKI
bedraagt maximaal 5.000 € per aanvrager.
C. Inhuur innovatiemakelaar
Bij het aanvraagformulier zal de offerte van de innovatiemakelaar als bijlage moeten worden
toegevoegd. De minimale vereisten voor de offerte zijn:
 De naam van het bedrijf en de innovatiemakelaar die u wilt inhuren. De innovatiemakelaar
mag een zzp-er zijn, vof-er, partner of werknemer zijn van een BV. Het bedrijf dient te zijn
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. De innovatiemakelaar kan niet bij de aanvrager
werkzaam zijn in welke vorm dan ook.
 Korte opdrachtomschrijving.
 Referentie van minimaal 1 vergelijkbare activiteit. Het TKI Gas heeft op aanvraag een lijst met
innovatiemakelaars beschikbaar die u kunnen helpen. Het betreft innovatiemakelaars met
diverse achtergronden en specialiteiten. U kunt ook zelf een innovatiemakelaar aandragen die
u wilt inhuren. Het TKI Gas zal dan beoordelen of deze innovatiemakelaar zich kwalificeert als
deskundige op het gebied van innovatieondersteuning. Om de kwaliteit van de
innovatiemakelaar in te kunnen schatten dient minimaal 1 vergelijkbare activiteit als
referentie te worden opgegeven.
 Offertebedrag; het aantal uren van de innovatiemakelaar en het uurtarief. Het gangbare tarief
van de Innovatiemakelaar moet kleiner of gelijk 200 €/uur (excl. BTW). Reiskosten van de
Innovatiemakelaar worden niet door TKI vergoed, u dient deze dus zelf te vergoeden.
D. Ondertekening
 De aanvraag dient u te ondertekenen en op te sturen naar het mailadres: office@tki-gas.nl

Toekenning/ afwijzing
1. Er is geen beroep mogelijk bij negatief besluit van het TKI Gas.
2. Het TKI Gas aanvaardt op geen enkele manier aansprakelijkheid van het niet toekennen van de
gevraagde ondersteuning.
3. Het TKI Gas streeft ernaar binnen 2 weken uitsluitsel te geven over uw aanvraag.
Vergoeding Innovatiemakelaar
1. Kosten worden vergoed pas vanaf het moment dat de activiteit start en nadat TKI Gas schriftelijk
de aanvraag heeft goedgekeurd.
2. Indien aanvrager niet tevreden is over de uitvoering van de werkzaamheden van de
innovatiemakelaar dan is het TKI Gas daarvoor niet aansprakelijk. Wel dient het TKI Gas hierover
zo snel mogelijk geïnformeerd te worden.
Uitbetaling
1. Er is geen voorschotbetaling mogelijk voor de vergoeding voor de inhuur van de
innovatiemakelaar.
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2. De aanvrager dient na afronding van de activiteiten van de innovatiemakelaar in een kort verslag *
(één A4) aan te geven welke activiteiten zijn uitgevoerd en wat de resultaten zijn. Bij het TKI Gas
kunt een template* hiervoor opvragen. Aanvraag bij office@tki-gas.nl.
3. De betaling van de vergoeding wordt aan het MKB bedrijf en niet aan de innovatiemakelaar
gedaan.
4. De kosten voor de innovatiemakelaar worden vergoed binnen 30 dagen na afronding van de
opdracht en nadat het projectverslag van de activiteiten door het TKI Gas is goedgekeurd en een
factuur van de aanvrager is ontvangen.
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