
 

 

Om je te begeleiden bij het indienen van een innovatieproject, hebben we onderstaande 

instructies opgesteld. Neem deze goed door voordat je de gevraagde formulieren invult en 

indient. 

 

Heb je vragen, kom je er niet uit, heb je hulp nodig? Neem contact op met: Marieke Kodde.  

 

Met het innovatieprogramma ZorgTech hebben we de mogelijkheid om innovatieprojecten te 

ondersteunen. Consortia (bestaande uit bedrijven, labs en zorgorganisaties) kunnen een 

project indienen dat zich richt op het onderzoeken van de technologische en/of financiële 

haalbaarheid of de experimentele ontwikkeling van zorgtechnologie en een beroep doen op 

de beschikbare subsidie in dit programma.  

 

Indiening innovatieprojecten 

Projectvoorstellen kunnen continu worden ingediend via de programmapagina tot en met 31 

maart 2021 of tot het beschikbare budget op is.  

 

Om te kunnen bepalen of het project past in het innovatieprogramma ZorgTech ontvangen 

we de volgende documenten: 

A. Contactgegevens 

B. Projectplan 

C. Projectfinanciering 

D. Ondertekening / goedkeuring projectpartners 

 

Op de programmapagina kun je hiervoor de volgende templates downloaden:  

- A - Contactgegevens 

- C - Projectfinanciering 

- D - Ondertekening 

De vorm waarin je het projectplan aanlevert is vrij. De onderdelen die we in het projectplan 

terug willen zien, vind je in B – Projectplan.  

 

Het uploaden van de ingevulde documenten kan via de beveiligde link op de webpage. Heb 

je hierover vragen of ondervind je problemen neem dan contact op met Marcus van Wely 

(Marcus.vanwely@innovationquarter.nl of 0628457883).  

Als je dit belangrijk vindt, is er een mogelijkheid om het uploaden van de documenten extra 

te beveiligen middels een wachtwoord. Daarvoor kun je contact opnemen met Marcus van 

Wely. 

 

Ondanks de mogelijkheid om continu je project in te dienen, gebruiken we voor de 

beoordeling verschillende momenten. Op de programmapagina vind je die data.  

 

Toelichting documenten 

A. Contactgegevens 

In dit document neem je de contactgegevens van de verschillende partners in het project 

op. Behalve de namen van de organisaties willen we inzicht in de medewerkers die 

betrokken zullen zijn bij de uitvoering van het project, of minimaal één contactpersoon 

bij ieder van de projectpartners. 

 

  

https://www.innovationquarter.nl/ons-team/marieke-kodde/
http://www.innovationquarter.nl/item/zorgtech/
http://www.innovationquarter.nl/item/zorgtech/
mailto:Marcus.vanwely@innovationquarter.nl
http://www.innovationquarter.nl/item/zorgtech/


 

B. Projectplan 

Het projectplan dat we verwachten is een combinatie van een pitchdeck en projectplan. 

Een beschrijving van de context en de oplossing gecombineerd met een beschrijving van 

het project wat je wilt uitvoeren en waar je cofinanciering vanuit dit programma voor 

aanvraagt. 

De vorm waarin je je voorstel aanbiedt is vrij. Weet dat je ons als beoordelaars blij maakt 

met korte en bondige voorstellen, waar mogelijk ondersteund door beeldmateriaal. Dus 

richt je op maximaal 5 A4’s of 20 slides. 

Geef bij het opslaan je document een naam startend met B – Projectplan.  

 

C. Projectfinanciering 

In deze tabel vul je de projectfinanciering in. Een toelichting op de verschillende 

kolommen: 

- Partner: naam van de partner die de betreffende activiteit gaat uitvoeren en die 

daarmee kosten binnen dit project maakt. 

- Activiteit: korte beschrijving van de activiteit die uitgevoerd gaat worden. 

- Eenheid: het aantal uren dat onder de activiteit gewerkt gaat worden of het aantal 

materialen dat ingekocht wordt. 

- Tarief: het (gemiddelde) verwachte tarief waartegen de uren gemaakt worden of 

waartegen materiaal wordt ingekocht. 

- Kosten: de kosten die gemaakt worden door deze partner voor de betreffende 

activiteit. 

- Subsidie: hoeveel subsidie er gevraagd wordt om de kosten binnen de activiteit te 

dekken. 

- eigen inbreng: hoeveel de partner zelf bijdraagt aan de activiteit. 

 

Afhankelijk van het soort project en de grootte van de bedrijven in het projectconsortium 

gelden onderstaande subsidiepercentages: 

 

Type activiteit /  

Omvang onderneming 

Experimentele 

ontwikkeling 

Haalbaarheids-

onderzoek 

Regulier / Uitgangswaarde 25% 50% 

Middelgroot* 35% 60% 

Klein** 45%  70% 

Regulier plus 40% 50% 

Middelgroot plus 50% 60% 

Klein plus 60%  70% 

* ondernemingen waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de 

jaaromzet 50 miljoen EUR en/of het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen EUR niet 

overschrijdt  

** ondernemingen waar minder dan 50 personen werkzaam zijn en waarvan de 

jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal 10 miljoen EUR niet overschrijdt 

 

D. Ondertekening projectpartners 

Op dit formulier verzamel je van alle projectpartners de handtekening, waarmee ieder 

van de partners verklaart dat de formulieren naar waarheid zijn ingevuld, geen van de 

projectpartners in financiële moeilijkheden verkeert en er geen bevel tot terugvordering 

loopt tegen de projectpartners. 


