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Projecttoets
Eureka
Eureka (www.eurekanetwork.org) ondersteunt internationale industriële R&D-samenwerking om nieuwe producten, processen of diensten sneller te ontwikkelen en naar de markt te brengen. Onder de vlag van het KONNECT-project hebben de Eureka-kantoren van Duitsland, Zuid-Korea, Turkije, Nederland een gezamenlijke oproep voor R&D-projecten gelanceerd. 
 
Voor de financiering van de projecten wordt gebruik gemaakt van het EUREKA mechanisme. Nederlandse partijen kunnen hun projectaandeel financieren met eigen middelen of door gebruik te maken van een Innovatiekrediet. 
 
Dit formulier is bedoeld voor projecten waarvan de Nederlandse partner geen gebruik kan / wil maken van een Innovatiekrediet. Voor andere projectideeën raden wij u aan de Quickscan Innovatiekrediet in te vullen.
Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
T +31 (0)88 602 42 10
E teamiris@rvo.nl
www.rvo.nl
Het programma Energie Onderzoek Subsidie (EOS) stimuleert onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe technologie voor een duurzame energievoorziening. EOS richt zich op onder-nemingen, universiteiten en kennisinstellingen. Van idee tot marktintroductie.
Over dit formulier
-
Met dit formulier kunt u vrijblijvend een projectidee of plan voorleggen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).
-
Schrijf beknopt. Hoe concreter u de projecttoets invult, des te beter wij kunnen beoordelen of uw idee kansrijk is.
-
RVO.nl toetst of uw idee aansluit bij de doelstellingen van de regeling.
-
Stuur formulier en eventuele bijlagen per e-mail naar RVO.nl (het e-mailadres staat hiernaast).
-
Eén van de adviseurs neemt zo spoedig mogelijk contact met u op. U wordt geadviseerd over de verdere ontwikkeling van uw projectidee en of het zinvol is om uw idee verder uit te werken tot een subsidieaanvraag. Uiteraard houdt het advies geen subsidiegarantie in.
-
U kunt verzoeken om een persoonlijk adviesgesprek met één van onze adviseurs. 
-
Uw idee wordt strikt vertrouwelijk behandeld.
-
Let op! Dit is een dynamisch PDF-formulier en bevat interactieve functies. Bij het aankruisen van antwoorden in het formulier kunnen extra vragen verschijnen. Vul daarom het formulier op uw computer in voordat u het eventueel uitprint.
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1
Gegevens aanvrager
1.1
Naam organisatie
1.2
Postadres
Huis- of postbusnummer
Huisnummertoevoeging
Straat of postbus
1.3
Postcode en plaats
Postcode
Plaats
1.4
Land
2
Contactpersoon bij de aanvrager
2.1
Contactpersoon 
Titel(s)
Voorletter(s)
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
2.2
Telefoon 
2.3
Mobiel
2.4
E-mail
3
Kerngegevens project en subsidie
3.1
Projectnaam
Projectnaam
Afkorting
3.2
3.3
Verwachte startdatum project
Verwachte einddatum project
Dag
Maand
Jaar
t/m
Dag
Maand
Jaar
3.4
Hoeveel bedragen de totale 
verwachte projectkosten (van alle 
deelnemers)?
€
,00
3.5
Hoeveel bedragen de totale 
verwachte projectkosten van
de Nederlandse deelnemers?
€
,00
3.6
Hoeveel subsidie verwacht u aan
te vragen voor de Nederlandse 
deelnemers? 
€
,00
3.7
Geef aan hoe de Nederlandse 
deelnemer(s) het eigen aandeel in de projectkosten gaat/gaan financieren
3.8
Heeft u over dit project al eerder met RVO.nl contact gehad?
> Ik heb over dit project eerder contact gehad met:
4
Beknopte projectomschrijving
4.1
Beschrijf beknopt probleem-stelling, doel en beoogde resultaten van het project
Probleemstelling
Doel
Beoogde resultaten
4.2
Geef een korte beschrijving van  de technische aanpak, de haalbaarheid en geef aan welke innovatieve technologie wordt toegepast en/of ontwikkeld.
Uitvoeringswijze / technische aanpak
Haalbaarheid / slaagkans
Innovatieve technologie (state-of-the-art / technologische risico's)
4.3
Met welke Nederlandse en/of internationale organisatie(s) (inclusief land) wordt samengewerkt en wat is in het kort de inbreng van alle partijen?
Gegevens samenwerkingspartners 
Expertise en inbreng van de samenwerkingspartners
4.4
Welk economisch perspectief biedt het project de betrokken organisaties? 
Marktkansen
Economische impact / business model
5
Vervolg
U levert het formulier inStuur het volledig ingevulde formulier bij voorkeur per e-mail naar 
teamiris@rvo.nl. Let op! De projecttoets is geen subsidieaanvraag.U ontvangt van ons een reactieBinnen 2 werkdagen neemt RVO.nl contact met u op.
 
We verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behandeling van uw projecttoets. Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Meer informatie: zie http://www.rijksoverheid.nl/privacy
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