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Invulformulier MKB-deals 2e ronde 

Contactgegevens 

Naam contactpersoon 

Aanhef 

E-mailadres

Organisatie 

Telefoonnummer 

Titel 

Naam van de beoogde MKB-deal 

Partijen (3.000 tekens) 

Geef aan welke partijen samenwerken in de MKB-deal. 

Gebied (3.000 tekens) 

Omschrijf het geografische gebied waar de deal betrekking op heeft. 

Voorgestelde aanpak (30.000 tekens) 

Omschrijf de voorgestelde aanpak. 

• Op welke inhoudelijke thema’s is het programma gericht; licht hierbij toe hoe de aanpak aansluit

bij de thema’s in het MKB-Actieplan.

• Formuleer een ambitie op de lange termijn. Geef daarbij aan hoe de MKB-Deal hieraan bijdraagt.

Waar wil de regio staan met het brede MKB als de opgave van de MKB-Deal is aangepakt?

• Omschrijf hoe de doelen gerealiseerd gaan worden en welke activiteiten hiervoor ontplooid worden.

Geef aan hoe de aanpak leidt tot het bereiken van de doelen.

• Geef aan welk deel van het brede mkb wordt bereikt (breed MKB betreft alle bestaande mkb-ers

mét personeel; dus exclusief zzp-ers en starters) en hoe deze ondernemers bereikt worden.
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• Specificeer wat de beoogde, concrete resultaten zijn voor het brede mkb tussen 2020-2023

(output) en welk effect (outcome) daarvan verwacht wordt. Geef aan hoe de monitoring wordt

ingevuld.

• Omschrijf hoe de governance rondom het programma wordt ingevuld.

Betrokkenheid mkb (3.000 tekens) 

Geef aan op welke wijze het regionale mkb actief betrokken is bij de opzet en uitvoering van de MKB-deal? 

Vraagsturing (3.000 tekens) 

Geef aan op welke wijze het programma voorziet in een duidelijke, aantoonbare behoefte van het MKB (en 

daarmee de onderliggende MKB-opgave). 

(Digitale) dienstverlening (3.000 tekens) 

Geef aan waaruit de vernieuwende wijze van (digitale) dienstverlening richting het regionale mkb bestaat 

van de MKB-deal? 

Kosten 

Geef op hoofdlijnen aan uit welke kostenposten de MKB-deal bestaat. 

Kostenpost Kosten 

Totaal voorgestelde MKB-deal  

Financiering 

Geef aan welke bijdrage alle betrokken partijen leveren. 

Betrokken partij Bijdrage 

Wat is de gevraagde financiële bijdrage vanuit EZK?  

Totaal voorgestelde MKB-deal  

Periode 

Geef aan op welke periode de deal betrekking heeft 

Startdatum Einddatum 
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