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  TKI-toeslag TKI-Energie 

Checklist per private bijdrage in de ‘grondslag’-steekproef  

Identificerende gegevens 

 

Naam TKI: TKI-Energie 

Projectnummer:  

Projecttitel:  

Private bijdrage volgens de opgave: € xx in kind, € xx cash 

Projectvorm: samenwerkingsproject / TKI-relevante onderzoeksopdracht 

Locatie bezoek: nvt 

1 Te controleren algemeen 

Nr  Ja Nee 

2.1 De naam van het project in het contract klopt met de opgave. 

Titel klopt.  

  

2.2 De namen van de contractanten (private partij en 

onderzoeksorganisatie) kloppen met de opgave 

Brabant Water NV en KWR zijn contractpartijen.  

 

 

 

2.3 De opgegeven private bijdrage staat in het contract 

Geef duidelijke verwijzing waar de bijdrage staat vermeld (pagina 

nummer/document/berekening)  

 

 

 

2.4 De betreffende bijdrage is verschuldigd in het juiste grondslagjaar 

Geef duidelijk aan hoe blijkt dat de bijdrage gekoppeld is aan het 

juiste jaar.  

  

2.5 Het project bestaat uit fundamenteel onderzoek, industrieel 

onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie daarvan  

 

 

 

 

2 Te controleren bij samenwerkingsprojecten 

Nr  Ja Nee 

3.1 Het contract is ondertekend door alle contractanten   

3.2 Het project wordt uitgevoerd voor gezamenlijke rekening en risico  

(samen bepalen en resultaten delen) 
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3 Te controleren bij TKI-relevante onderzoeksopdrachten 

Nr  Ja Nee 

4.1 Het contract (/opdracht) is ondertekend door de partij die de 

private bijdrage levert 

 

 

 

 

4.3 

 

Het project levert inhoudelijke kennis op voor de 

onderzoeksorganisatie die toepasbaar is in binnen het TKI-

programma mogelijke samenwerkingsprojecten. Het project moet 

thematisch passen binnen de programmalijnen van de TKI. 

 (Laat de TKI dit aantonen als het niet voor de hand ligt) 

 

 

 

 

4.4 De kennis uit het project komt ten goede aan meer partijen dan 

alleen de onderneming en de onderzoeksinstelling 

 

 

 

 

4 Conclusie 

Private bijdrage  € xxx 

 

Klopt de private bijdrage met 

de opgave?  

(afronding van max 3% is 

acceptabel) 

 

 

 

Toelichting: 
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