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Aanvraag
Vroegefasefinanciering
MKB-ondernemer 
Met de leningsfaciliteit krijgt de ondernemer de financiële middelen om te onderzoeken of het idee c.q. concept geschikt te maken is voor de markt.
Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
T +31 (0)88 042 42 42
E vff@rvo.nl
www.rvo.nl/vff
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.
Aanvraag Vroegefasefinanciering - MKB-ondernemer 2015
Over dit formulier
-
Dit formulier hoort bij artikel 3.16.2 van de Subsidie-regeling nationale EZ-subsidies
-
Met dit formulier kunt u  bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) vroegefase- financiering aanvragen voor een vernieuwingsfaseplan.
-
Lever formulier en eventuele bijlagen in bij RVO.nl (het adres staat hiernaast).
-
Lever tijdig in! De uiterste inleverdatum is 31 december 2015, 17:00 uur. De aanvragen worden afgehandeld op basis van het 'first come first serve'  principe.
-
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 helemaal in voordat u het uitprint en ondertekent.
>
>
Duurzaam, Agrarisch, Innovatief
en Internationaal Ondernemen
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Rijkdienst voor Ondernemend 
Nederland
 
Aanvraag Vroegefasefinanciering - MKB-ondernemer 2015
Aanvraag
Vroegefasefinanciering MKB-ondernemer
Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland
 van 
Komt u in aanmerking?
Met de MKB-toets kunt u nagaan of een organisatie geldt als een MKB-onderneming. De MKB-toets en toelichting op de categorieën ondernemingen  vindt u op rvo.nl/subsidiespelregels
 
 
a.
Is uw organisatie een MKB-
onderneming?
> Op basis van deze informatie komt u helaas niet in aanmerking.
b.
Is uw MKB-onderneming een kleine of een middelgrote onderneming?
1
Gegevens aanvrager
1.1
Naam organisatie
1.2
KvK-nummer
1.3
Postadres
Huis- of postbusnummer
Huisnummertoevoeging
Straat of postbus
1.4
Postcode en plaats
Postcode
Plaats
1.5
Land
1.6
Is uw bezoekadres anders dan uw postadres?
1.7
Bezoekadres
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Straat
1.8
Postcode en plaats
Postcode
Plaats
1.9
Land
Land
  
 
IBAN
  
 
BIC
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
Intermediair
Een voorbeeld van een machtiging vindt u op rvo.nl/subsidiespelregels
3.1
Is er een intermediair 
gemachtigd om namens 
de aanvrager de aanvraag 
in te dienen?
3.2
Naam organisatie
3.3
KvK-nummer
3.4
Postadres
Huis- of postbusnummer
Huisnummertoevoeging
Straat of postbus
3.5
Postcode en plaats
Postcode
Plaats
3.6
Land
3.7
Contactpersoon 
Titel(s)
Voorletter(s)
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
3.8
Telefoon 
3.9
Mobiel
3.10
E-mail
4
Gegevens toekomstige investeerder
4.1
Naam organisatie
4.2
KvK-nummer
4.3
Postadres
Huis- of postbusnummer
Huisnummertoevoeging
Straat of postbus
4.4
Postcode en plaats
Postcode
Plaats
4.5
Land
4.6
Contactpersoon 
Titel(s)
Voorletter(s)
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
4.7
Telefoon 
4.8
Mobiel
4.9
E-mail
5
Kerngegevens vernieuwingsfaseplan en financiering
5.1
Naam van vernieuwingsfaseplan
Naam
Afkorting
Het vernieuwingsfaseplan dient
binnen een periode van 2 jaar
te worden uitgevoerd. 
5.2
5.3
Startdatum
Einddatum 
Dag
Maand
Jaar
t/m
Dag
Maand
Jaar
De totale kosten bedragen 
minimaal € 50.000 en 
maximaal € 350.000.
5.4
Hoeveel bedragen de totale 
kosten voor de uitvoering van het vernieuwingsfaseplan?
€
,00
5.5
Hoeveel financiering in de vorm van een lening vraagt u aan?
€
,00
5.6
Is er voor dit vernieuwingsfaseplan 
ook andere subsidie aangevraagd 
en/of gekregen?
5.7
Bent u bij deze vraag begeleid door
een regionale ontwikkelings-
maatschappij (ROM)?
5.8
Zo ja, kruis aan door wie u bent begeleid.
5.9
Contactpersoon 
Titel(s)
Voorletter(s)
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
5.10
Bezoekadres
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Straat
5.11
Postcode en plaats
Postcode
Plaats
5.12
Heeft u bij 5.7 nee ingevuld? Mogen we de ROM in uw regio (indien van toepassing) informeren over uw aanvraag?
6
Checklist bijlagen
Let op! Uw aanvraag kan pas 
worden behandeld wanneer 
alle bijlagen zijn ingeleverd die 
in uw situatie vereist zijn. 
Voor een nadere toelichting op
de bijlagen zie rvo.nl/vff
 
6.1
Kruis aan welke bijlagen u 
meestuurt
7
Verklaring en ondertekening
Ik ben bevoegd en/of gemachtigd om deze aanvraag te ondertekenen.
Ik verklaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.
-
7.1
Ondertekenaar 
Titel(s)
Voorletter(s)
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
7.2
Organisatie 
> Let op! U moet beschikken over een rechtsgeldig ondertekende machtiging.
7.3
Datum 
Dag
Maand
Jaar
7.4
Handtekening
8
Vervolg
U levert het formulier inStuur het ingevulde en ondertekende formulier tijdig naar RVO.nl. Het adres en informatie over de uiterste inleverdatum vindt u bovenaan bladzijde 1 van dit formulier. Vergeet niet alle vereiste bijlagen mee te sturen.Heeft u daarna nog vragen?Neem dan contact op met RVO.nl. De contactgegevens staan bovenaan bladzijde 1 van dit formulier.
  
We verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van deze subsidieregeling. 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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