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Het TKI Urban Energy geeft u graag advies over uw projectidee. Een idee kan gaan over een beoogd 
project dat aansluit op het TKI Urban Energy programma, dat aansluit bij het MVI Energie- of het 
Systeemintegratie-programma, dat aansluit op de TKI Toeslagregeling, of dat aansluit bij één van de 
Topsector Energie subsidieregelingen (inclusief Hernieuwbare Energieregeling en DEI-regeling).  
 
Dit projectideeformulier helpt u om uw idee of beoogde project nader te formuleren. Uw antwoorden 
op de gestelde vragen geven ons de mogelijkheid om u gericht advies te geven om uw projectidee 
door te ontwikkelen tot een goed projectplan en eventueel een subsidieaanvraag. Hoe vollediger u dit 
formulier invult, hoe gerichter wij u kunnen adviseren. Het is niet nodig uw idee te ‘verkopen’. Het gaat 
er om zo specifiek mogelijk de bedoelingen van het project, de projectresultaten, de activiteiten, de 
innovatie, de maatschappelijke impact en de projectorganisatie te verwoorden.  
 
NB: wij behandelen uw idee vertrouwelijk! 
 
 
Aanvrager 
Contactpersoon  

Telefoon  

E-mail  
Naam organisatie  
 

Projectidee  
Projecttitel 
 

Naam van het project (kort!) 

Project-
omschrijving 

In- of aanleiding 
Welke ambities zoals door de TKI zijn gedefinieerd helpt u realiseren? 
Voor welke uitdagingen en belemmeringen biedt u een oplossing? Wees hierbij 
specifiek over uw project, “meer duurzame energie” is te algemeen. 
 
Doel 
Omschrijving in twee zinnen van het doel van het project? 
 
Resultaten en opbrengsten  
Samenvatting van de resultaten en/of opbrengsten van het project? 

Activiteiten (scope)  
Scope en aanpak, verdeling in fases, werkpakketten en/of activiteiten? 
 
Innovatie: maatschappelijke context en techniek 
De maatschappelijke context van uw idee en de techniek achter uw idee? 
De innovatie ten opzichte van de internationale stand op het gebied? 
 
Communicatie 
Hoe bent u van plan te gaan communiceren over uw project en de resultaten die uw 
project zullen gaan opleveren?  
 
Additionele informatie  
U kunt hier (achtergrond)informatie toevoegen: tekst, figuur, referentie.  
 

Doorlooptijd  
 

Verwachte doorlooptijd van het project? 
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TKI-programmalijn Op welke TKI Urban Energy programmalijn(en) sluit het project aan?  
Binnen een programmalijn, op welk deelprogramma sluit uw project aan?  
 

Deelnemers in het 
project 

Beoogde deelnemers in het project?   
1. Bedrijven (namen en type, MKB, grote bedrijven, sector, netbeheer). 
2. Kennisinstellingen (namen). 
3. Andere organisatie(s): overheid, NGO (‘non-governmental organisation’), (groep 

van) eindgebruikers, brancheorganisatie, maatschappelijk (energie)initiatief. 
 
Wat voor type deelnemers zoekt u in dit stadium nog?  
 

Business vervolg Wat gaat u doen met de projectresultaten? 
Welk business plan staat u voor ogen? Wie gaat waaraan verdienen? 
Met welke partijen denkt u een vervolg te geven aan de projectresultaten? 
 

Impact en markt Maatschappelijke impact van het project? 
Verduurzaming van de energievoorziening in Nederland. 
Economische impact voor het Nederlandse bedrijfsleven: omzet, exportpotentieel, 
werkgelegenheid. 
 

Kosten en 
financiering 

Inschatting van de projectkosten en de financiering ervan  
1. Totale projectkosten en kostenopbouw: investeringen, loonkosten, apparatuur, 

materialen, inkoop diensten derden. Indien onbekend geeft u een ordegrootte. 
2. Hoe financiert u het project? 

  
 
 
U kunt dit formulier sturen naar: info@tki-urbanenergy.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact 
met u op. Als u uw projectideeformulier tot 3 weken voor sluiting van een bepaalde subsidieregeling 
aan ons toestuurt kunnen wij u nog tijdig van een advies voorzien. Ook voor vragen over het invullen 
van dit formulier of andere vragen kunt u contact met ons opnemen via: info@tki-urbanenergy.nl. 
 


