Toelichting aanvraagformulier ondersteuning
innovatiemakelaars
1. Algemeen
In dit onderdeel wordt een aantal algemene gegevens gevraagd voor administratieve
doeleinden van de Topsector Energie. Voor de aanvraag dient u een KvK-nummer en
bankrekeningnummer te hebben. Tevens dienen in dit onderdeel de gegevens van de
ingeschakelde innovatiemakelaar te worden ingevuld.

2. 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 De Europese definitie voor MKB wordt gehanteerd. Dit is momenteel een bedrijf met
maximaal 250 werknemers, een jaaromzet van max. 50 M€ en een balanstotaal van max.
43 M€.
A5 Een MKB-ondernemer kan per openstellingsperiode slechts één keer subsidie aanvragen
op grond van deze regeling. Daarbij moet de ondernemer kiezen voor welk instrument hij
subsidie aan wil vragen. Daarnaast is bepaald dat, indien er meerdere
openstellingsperiodes per jaar zijn, een ondernemer maar één keer per kalenderjaar
subsidie kan ontvangen op grond van deze regeling. Hieronder vallen tevens Holdings-,
dochter- of zustermaatschappijen waartoe de aanvrager behoort. Voorbeeld: Een
werkmaatschappij en holdingmaatschappij kunnen dus niet allebei een subsidieaanvraag
doen, zij worden gezien als 1 onderneming. Deze bepaling is opgenomen opdat zoveel
mogelijk MKB-ondernemers een subsidie op grond van de MIT-regeling kunnen
ontvangen.

B. De opdracht van de innovatiemakelaar
B1 De innovatie moet een innovatie zijn voor de markt waarop de thema’s (programmalijnen)
van de betreffende TKI’s zich richten (TKI Urban Energy, TKI Wind op Zee, TKI Nieuw
Gas, TKI Energie & Industrie). Het mag best bestaande technologie zijn die reeds in een
andere markt wordt toegepast. De innovatie kan naast een nieuwe technologie ook een
nieuw businessmodel zijn dat u wilt introduceren in deze markt. De innovatie mag nog niet
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door u reeds op de markt zijn gebracht als marktrijp product/dienst. Er wordt geen
financiële vergoeding verleend voor reeds uitgevoerde activiteiten.
De aanvraag kan niet gaan over een toepassing (project) van een innovatie zonder dat de
aanvrager de ambitie heeft de technologische innovatie zelf voor eigen rekening en risico
naar de markt te willen brengen wat een fundamenteel onderdeel is van de
bedrijfsstrategie.
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 ontwikkelen van een business plan, de bedrijfsstrategie, de waarde propositie of
ondernemer coaching
• een patentadvies, octrooi aanvraag of kennisexploitatie
• het 'investor ready' worden, zoeken naar financiering en deal closing
• het vinden en opzetten van consortia en projectvorming met andere bedrijven en/ of
kennisinstellingen.
Noot: Uitgesloten van de regeling is het inhuren van een innovatiemakelaar met als
specifiek doel het laten opstellen (schrijven) van een subsidie aanvraag. Tevens zijn out of
pocket kosten uitgesloten zoals bijvoorbeeld octrooi fees bij indieningen
Hier geeft u de doelstelling aan of de beoogde uitkomst weer die u met de
innovatiemakelaar heeft afgesproken. Doe dit zo SMART mogelijk.
Missie A: een volledig CO2-vrij elektriciteitssysteem in 2050
1. Hernieuwbare elektriciteit op zee.
2: Hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land en in de gebouwde omgeving
Missie B: een CO2-vrije gebouwde omgeving in 2050
3.Versnelling energierenovaties in de gebouwde omgeving
4. Duurzame warmte (en koude) in de gebouwde omgeving (incl. glastuinbouw)
5. Het nieuwe energiesysteem in de gebouwde omgeving in evenwicht
Missie C: in 2050 zijn grondstoffen, producten en processen in de industrie netto
klimaatneutraal en voor tenminste 80% circulair
6. Sluiting van industriële kringlopen
7. CO2-vrij industrieel warmtesysteem
8. Elektrificatie en radicaal vernieuwde processen
U moet aannemelijk maken dat uw innovatie van belang is voor de bij B4 gekozen missie.
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.
De werkzaamheden kunnen starten na 15 september 2020 en dienen uiterlijk 31 juni 2021
te zijn afgerond.
Laat hier de berekening zien van de aanvraag, met daarbij het bedrag van de subsidie. De
berekening moet bestaan uit het uurtarief maal het aantal bestede uren door de
innovatiemakelaar. De vergoeding van de Topsector Energie bedraagt maximaal 10.000€
incl. BTW per aanvrager.

C. Inhuur innovatiemakelaar
De innovatiemakelaar zal worden ingehuurd door de Topsector Energie. Wilt u de offerte van de
innovatiemakelaar als bijlage bij het aanvraagformulier voegen. 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.
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Het bedrijf dient te zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. De
innovatiemakelaar kan niet bij de aanvrager financieel betrokken of werkzaam zijn (of
zijn geweest) in welke vorm dan ook. Een innovatiemakelaar mag maximaal 3 MKB-ers
per jaar bijstaan
Korte opdrachtomschrijving.
U kunt zelf een innovatiemakelaar aandragen die u wilt inhuren. Topsector Energie zal
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 2 vergelijkbare activiteit als referentie te worden opgegeven.
Offertebedrag; De subsidiabele kosten zijn de kosten verbonden aan een
innovatieadviesdienst, uitgezonderd opleiding, Deze kosten bestaan in ieder geval uit
het aantal uren van de innovatiemakelaar en het uurtarief. Het uurtarief dient
marktconform te zijn met een maximum van 125 €/uur ex BTW. Hier kan alleen van
afgeweken worden indien onderbouwd kan worden dat voor bepaalde expertise het
marktconforme tarief hoger ligt dan 125 €/uur.

D. Ondertekening
De aanvraag dient u – als MKB-ondernemer - te ondertekenen en op te sturen naar uw
contactpersoon bij de Topsector Energie (zie ook e-mailadressen in aanvraagformulier).

Toekenning/ afwijzing
1) Er is geen beroep mogelijk bij negatief besluit van het Topsector Energie.
2) Topsector Energie aanvaardt op geen enkele manier aansprakelijkheid van het niet
toekennen van de gevraagde ondersteuning.
3) Topsector Energie streeft ernaar binnen 2 weken uitsluitsel te geven over uw aanvraag.
4) Het totale budget voor de regeling bedraagt maximaal 100.000 €. De budgetverdeling is
gelijk gesteld over Missie A,B en C (maximaal 33.333 € per Missie)
5) De toewijzing per missie vindt plaats via het ‘first come first served’ principe. De
ontvangstdatum van de aanvraag bij de Topsector Energie is daarbij leidend. In het geval er
op de openingsdag van de subsidieregeling een overschrijving van aanvragen is
binnengekomen dan vindt toewijzing plaats via loting. Loting zal ook plaatsvinden als er
gedurende de periode dat de subsidieregeling geopend is, er op 1 dag meerdere aanvragen
worden gedaan waarvoor te weinig (rest-)budget beschikbaar is (dus als er nog
subsidiebudget beschikbaar is voor 1 toekenning, terwijl er op 1 dag 2 aanvragen zijn
ingediend).

Vergoeding Innovatiemakelaar
1) Kosten worden vergoed pas vanaf het moment dat de activiteit start, en niet eerder dan 15
september 2020, en nadat Topsector Energie schriftelijk de aanvraag heeft goedgekeurd.
2) Indien aanvrager (MKB-ondernemer) niet tevreden is over de uitvoering van de
werkzaamheden van de innovatiemakelaar dan is de Topsector Energie daarvoor niet
aansprakelijk. Wel dient Topsector Energie hierover zo snel mogelijk geïnformeerd te
worden.
3) De MKB-ondernemer zal bij het einde van de werkzaamheden een verslag (één A4) maken
over de werkzaamheden van de innovatiemakelaar en moeten verklaren of de
werkzaamheden zijn uitgevoerd zoals in de offerte overeengekomen. Alleen na bevestiging
door de MKB-onderneming dat de werkzaamheden daadwerkelijkheid zijn uitgevoerd, kan
de innovatiemakelaar een factuur sturen naar Topsector Energie
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4) Afwijkingen van de offerte kunnen alleen worden gedaan indien het minderwerk betreft
(lees: een bepaald onderdeel van de offerte kon niet worden uitgevoerd).

Uitbetaling
1) Er is geen voorschotbetaling mogelijk voor de vergoeding van de innovatiemakelaar.
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 te verklaren of de
werkzaamheden conform offerte zijn uitgevoerd. Bij de Topsector Energie is een template*
hiervoor beschikbaar.
3) De betaling van de vergoeding wordt rechtstreeks aan de innovatiemakelaar gedaan nadat
het verslag en de verklaring van de MKB-onderneming is ontvangen en goedgekeurd door
de Topsector Energie
4) De kosten voor de innovatiemakelaar worden vergoed binnen 30 dagen na afronding van
de opdracht en nadat het projectverslag van de activiteiten door de Topsector Energie is
goedgekeurd en een factuur van de aanvrager is ontvangen.
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