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Vereisten eindrapportage bij investeringsvoorbereidingsstudies DHI 

 

Kern 

In uw eindrapportage bij een investeringsvoorbereidingsstudie die u heeft 

uitgevoerd in het kader van DHI toont u aan dat de studie gerealiseerd is. U toont 

daarnaast aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, door u en door 

uw eventuele partners, zijn uitgevoerd. Wanneer bepaalde activiteiten door 

derden zijn uitgevoerd, dan toont u aan dat ook deze zijn uitgevoerd conform 

hetgeen er in de subsidieverlening is bepaald. 

 

Onderdelen 

De eindrapportage bevat de volgende onderdelen: 

 

1. Een kort verslag (2 à 3 A4tjes) met het verloop van de studie, de resultaten en 

de verwachtingen wat de studie de betrokken onderneming(en) gaat opleveren. 

Neem hierin het volgende op: 

a. Verloop van de studie: Heeft u de activiteiten uitgevoerd zoals beschreven in 

het projectplan? Is hierbij het activiteitenplan gevolgd en zijn alle resultaten 

(deliverables) zoals in het projectplan zijn beschreven in het rapport opgenomen? 

Waar zitten eventuele afwijkingen of vertragingen en wat is daarvan de reden? 

Heeft u significante wijzigingen gemeld aan RVO? 

b. Resultaten: Zijn de in uw aanvraag opgenomen doelstellingen van de studie 

gehaald? Geef een korte samenvatting van de belangrijkste conclusies van de 

studie.  

c. Verwachtingen: 

- Wat zijn op grond van de studie uw onderbouwde verwachtingen ten aanzien 

van de realisatie van het investeringsproject? (wordt het project gerealiseerd, op 

welke termijn, welke investeringen verwacht u te gaan doen, hoe hoog is het 

verwachte investeringsbedrag, hoe denkt u de investering te gaan financieren en 
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verwacht u daarbij een beroep te doen op het Dutch Trade and Investment Fund 

of het Dutch Good Growth Fund?).  

- Exportpotentieel: Specificeer en geef een schatting van de waarde van de export 

die naar verwachting voor de betrokken subsidieontvanger(s) (en eventueel ook 

voor andere Nederlandse bedrijven) dankzij het investeringsproject gerealiseerd 

wordt en geef daarbij aan op welke termijn u deze export verwacht (minder dan 1 

jaar, 1 tot 3 jaar of langer dan 3 jaar).   

- In het geval van ontwikkelingslanden: welke bijdrage aan lokale 

werkgelegenheid, ontwikkeling en productiviteitsverbetering levert het project bij 

realisatie (alleen indien u verwacht dat het project van de grond gaat komen). 

Concretiseer een en ander zoveel mogelijk. 

 

d. Financiën (alleen bij afwijkingen > 25% per begrote kostenpost): Geef een 

toelichting op de verschillen tussen realisatie en begroting.  

 

e. Overige opmerkingen en bijzonderheden. 

 

2.  Bijlage:  

Voeg het businessplan dat u heeft opgesteld als bijlage bij.  

 


