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Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland
Wanneer u het formulier uiterlijk 11 augustus 2016 naar RVO mailt (klantcontact@rvo.nl) kunnen wij nog garanderen dat u uiterlijk één week voor sluiting van de MIT-regeling* een reactie van ons ontvangt.
 
Disclaimer:
Op basis van deze projecttoets kan RVO.nl geen definitief oordeel geven over uw project. Er kan slechts een indruk gegeven worden van de sterke punten en aandachtspunten van uw project. 
 
* de MIT-tender voor R&D samenwerkingsprojecten sluit op 1 september 2016 om 24.00 uur.
Projecttoets
Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren(MIT) t.b.v. een R&D samenwerkingsproject (tender)
Deze projecttoets is alleen bedoeld voor R&D samenwerkingsprojecten binnen het landelijke vangnet (eLoket van RVO). Om te bepalen binnen welk loket u moet indienen (regionaal of landelijk) dient u eerst de loketwijzer te raadplegen. Deze kunt u vinden op de website van RVO (www.rvo.nl/mit).
Indien uit de loketwijzer blijkt dat u uw aanvraag bij een regionalMIT-loket moet indienen kunt u voor advies terecht bij het betreffende regio-loket. Deze vindt u na het doorlopen van de loketwijzer.
>
>
Duurzaam, Agrarisch, Innovatief
en Internationaal Ondernemen
Projecttoets 
Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) 
t.b.v. een R&D samenwerkingsproject (tender)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
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1
Aanvrager
1.1         Bedrijfsnaam
1.2         Postadres
1.3         Postcode en Plaats
Postcode
Plaats
1.4         Naam contactpersoon
1.5         E-mailadres
1.6         (Mobiel) telefoonnummer
1.7         Behoren alle deelnemers (incl. de aanvrager) tot het MKB?
1.8         Heeft u al contact gehad met een RVO adviseur?
1.9         Naam RVO adviseur
2
Project
2.1         Titel
2.2         Soort project
>
Let op: Grote R&D samenwerkingsprojecten worden niet aangeboden in het landelijke vangnet.
2.3         Verwachte startdatum
Dag         Maand         Jaar
2.4         Verwachte looptijd
2.5         Verwachte projectkosten
€
,00
2.6         Binnen welke topsector/doorsnijdend thema past het project?
2.7         E.v.t. toelichting
2.8         Wat is concreet het resultaat van het project?
2.9         Geef een korte beschrijving van de aanpak en geef aan welke innovatieve ontwikkeling plaats vindt in uw project:Denk aan activiteiten, methoden, technieken
2.10         Welke (technische) uitdagingen moeten er in het project worden opgelost?
2.11         Met welke partijen wordt samengewerkt en wat is in het kort de inbreng van die partijen?Bedrijven, kennisinstellingen, overig
2.12         Welk economisch perspectief biedt het project de betrokken partijen?
Opmeer Drukkerij (i.s.m. Formzet)
S. Grootendorst
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09-06-2016
1.1
09-06-2016
	HuidigePagina: 
	AantalPaginas: 
	Antwoord: 
	Ja: 0
	Nee: 



