
 
 

 

 

 

 

Beschrijving quickscan formulier NGF 
 

Over het Nationaal Groeifonds 

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet in de komende 5 jaar € 20 miljard in projecten die 
zorgen voor economische groei voor de lange termijn.  
 
Daar plukken wij uiteindelijk allemaal de vruchten van. Economische groei zorgt voor meer inkomen, zodat 

wij met zijn allen meer te besteden hebben. Daarmee kunnen wij ook blijven investeren in bijvoorbeeld 
onze gezondheidszorg, ons onderwijs en in de nodige maatregelen tegen klimaatverandering. 
 

Met behulp van dit quickscan formulier ten behoeve van het Nationaal Groeifonds (NGF) kunt u vrijblijvend 
een voorstel voorleggen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De quickscan is bedoeld 
is voor partijen die al enige stappen hebben gezet in hun voorstelontwikkeling.  

 
In deze quickscan is het van belang om de meest wezenlijke elementen van het voorgenomen NGF- 
voorstel zo concreet mogelijk te benoemen, zodat wij kunnen beoordelen of uw voorstel zou kunnen 
passen binnen de subsidieregeling1. Het gaat hierbij onder meer om de probleemstelling en voorgestelde 

oplossing, de beoogde activiteiten op hoofdlijnen en de financiële bijdragen. Dit zijn criteria uit het NGF-
beoordelingskader2.  
 

U kunt het formulier in de periode van 20 juni tot en met 20 september 2022 naar RVO opsturen (het 
formulier kan digitaal worden ingevuld op de website van RVO). Zo spoedig mogelijk na indiening (op 
volgorde van binnenkomst) zal RVO u telefonisch adviseren (en dit schriftelijk bevestigen) over de verdere 

ontwikkeling van uw voorstel en of het zinvol is om het voorstel verder uit te werken tot een aanvraag. 
 
Na definitieve indiening (deadline 3 februari 2023) is het niet meer mogelijk om de aanvraag nog te 
verbeteren en/of aan te vullen. De definitieve aanvraag legt RVO voor aan de beoordelingscommissie. 

 

Deling van informatie met ministeries 

Het NGF ondersteunt geen projecten die strijdig zijn met het kabinetsbeleid. Om onzekerheid hierover 
tijdig te voorkómen is het belangrijk dat het ministerie dat erover gaat de quickscan kan inzien. Daarom 
delen we uw quickscan graag met het betreffende ministerie. Verder kan het zijn dat het oordeel van RVO 

is dat uw voorstel weinig kansrijk is voor de subsidieregeling, maar dat het daarmee nog niet afgelopen 
hoeft te zijn. Het zou kunnen dat een ministerie met een voorstel voor de parallel lopende departementale 
route bezig is waar u zich bij aan zou kunnen sluiten. Het betreffende ministerie kan u daarvoor dan 
benaderen. 

 
Er zijn dus 2 goede redenen waarom het aantrekkelijk is dat we de informatie in dit quickscan formulier 
delen met andere departementen. Dat doen we echter alleen met uw toestemming.  

 
1. Gegevens aanvrager 
1.1 Naam organisatie (evt. penvoerder): (ter publicatie) 

1.2 Website: 
1.3 Samenwerkingsverband: ja/nee 
1.4 Deelnemende partijen: 
 

  

 

 
1 Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van [datum], nr. WJZ / [nr], tot vaststelling van een 

regeling voor verstrekking van subsidie uit het Nationaal Groeifonds (Subsidieregeling Nationaal Groeifonds) 
2 www.nationaalgroeifonds.nl/over-de-commissie/wat-zijn-de-criteria 
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2. Contactpersoon bij de aanvrager 
2.1 Titel(s) en voorletter(s):  Voor- en achternaam:   Aanhef: 

2.2 Functie: 
2.3 Telefoonnummer: 
2.4 E-mail adres: 

 
 

Bent u akkoord met het delen van deze quickscan met andere ministeries? ja/nee 

Bent u akkoord met de mogelijkheid dat een ministerie contact met u opneemt? ja/nee 

 
Het NGF ondersteunt geen projecten die strijdig zijn met het kabinetsbeleid. Om onzekerheid hierover te 
voorkómen is het belangrijk dat het ministerie dat erover gaat de quickscan tijdig kan inzien. Daarom 

delen we uw quickscan graag met het betreffende ministerie waarbij dit project beleidsmatig past. Verder 
kan het zijn dat het oordeel van RVO is dat uw voorstel weinig kansrijk is voor de subsidieregeling. Dan is 
er nog steeds een goede kans voor uw voorstel als blijkt dat, een ministerie met een voorstel voor de 

parallel lopende departementale route bezig is waar u zich bij aan zou kunnen sluiten. Het betreffende 
ministerie kan u daarvoor dan benaderen. Dit zijn dus twee goede redenen waarom het aantrekkelijk is om 
hier aan te geven dat we de informatie in dit quickscan formulier mogen delen met andere departementen. 
Dat doen we echter alleen met uw toestemming. 

 
Geeft u toestemming om uw voorstel te delen met de regionale ontwikkelingsmaatschappijen? * Ja/Nee 
 

*De regionale ontwikkelingsmaatschappijen zullen op vraag van de ministeries van EZK en Financiën 
ondersteuning aanbieden bij de ontwikkeling van voorstellen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het 
organiseren van een matchmaking met relevante mkb’ers of ondersteuning bij het uitwerken van de 

valorisatie component van het voorstel. Gezien de beschikbare capaciteit kunnen de ROM’s niet alle 
voorstellen ondersteunen, dus er is geen garantie dat een ROM u daadwerkelijk kan helpen. 
 
 

Met het invullen en opsturen van dit formulier gaat u akkoord met het publiceren van de titel van uw plan, 
de korte samenvatting en de naam van uw organisatie. 
 

 
3. Kerngegevens voorstel 
3.1 Titel: (ter publicatie) 

3.2 Terrein: R&D en innovatie en/of Kennisontwikkeling 
3.3 Verwachte startdatum project:   Verwachte einddatum project: 
3.4 Totale verwachte projectkosten: 
3.5 Gevraagde NGF-subsidie (minimaal € 30 miljoen):  

3.6 Een mogelijke NGF-subsidie is additioneel, ofwel de bekostiging van het voorstel leidt niet tot verdringing 
van andere publieke en private bekostigings- en/of financieringskanalen: ja/nee 
 

 
3.7 In welk thema valt uw voorstel (keuzemenu) 
 

 
4. Beknopte voorstelomschrijving 
4.1 Probleemanalyse en voorgestelde oplossing (max. aantal tekens per deelvraag: 950) 

a) Welk (maatschappelijk) probleem moet worden opgelost en/of welke kans kan worden benut? 

b) Wat is de voorgestelde oplossing? 
c) Waarom is een bijdrage vanuit het NGF noodzakelijk?  
d) Is in uw oplossing een rol voor de overheid voorzien (anders dan de NGF-bijdrage)? 
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4.2 Activiteitenplan en beoogde resultaten (max. aantal tekens per deelvraag: 950) 

a) Welke activiteiten gaan er worden uitgevoerd? Hoe zijn deze activiteiten gepland in de tijd?  
b) Wat is er na uitvoering van dit voorstel bereikt? 
c) Hoe is het voorstel van plan te sturen op het maximaliseren van de bijdrage aan het 

verdienvermogen en het maatschappelijke kosten baten saldo? Kwantificeer deze verwachte 
bijdrages voor zover mogelijk. 

 

4.3 Deelnemende partijen (max. aantal tekens per deelvraag: 950) 
a) Wie dient het voorstel in en wat is de rol van iedere deelnemende partij en/of hoe dragen ze bij 

aan het project? Wanneer nog niet alle partijen bekend zijn licht toe hoe deze partijen 

geselecteerd zullen worden.  
b) Schets de relevante ervaring, capaciteiten en track record van de deelnemende partijen.  
c) Op welke wijze bent u van plan de samenwerking met de hiervoor genoemde deelnemers – en 

wellicht anderen – in te richten?   

 
4.4 Begroting (max. aantal tekens per deelvraag: 950) 

a) Benoem de verwachte: 

• financiële kosten van het voorstel,  
• (mogelijke) directe financiële opbrengsten van het voorstel, 

 

b) Benoem de: 
o gevraagde NGF-bijdrage, 

o financiële bijdragen van de deelnemende partijen (met hierbij een duidelijk onderscheid tussen 

publieke en private cofinanciering en overige bekostigings- en financieringsvormen en, voor zover 

mogelijk, tussen in-cash en in-kind bijdragen).  

 

c) Geef aan hoe u eventuele financiële tegenvallers in het ontwikkeltraject gaat opvangen. 

 
5. Korte samenvatting van uw plan (ter publicatie, max aantal tekens 950) 
 

 
6. Vervolg 
Er wordt binnen 10 werkdagen contact met u opgenomen om de ingevulde quickscan met u te bespreken. 
 

We verwerken uw persoonsgegevens, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van deze 
subsidieregeling. We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden en bewaren deze niet 
langer dan noodzakelijk is. Voor meer informatie zie www.rijksoverheid.nl/privacy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is een publicatie van: 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

Prinses Beatrixlaan 2 | 2595 AL Den Haag 
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