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Onderwerp: Toelichting Aanvraagformulier Ondersteuning Innovatiemakelaars   

 

 

I .  ALGEMEEN: 

• In dit onderdeel wordt een aantal algemene gegevens gevraagd voor administratieve 

doeleinden van het TKI Wind op Zee. 

• Voor de aanvraag dient u een KvK nummer en bankrekening nummer te hebben. 

 

I I .  AANVRAAG: 

Dit onderdeel betreft de feitelijk aanvraag voor een financiële vergoeding van de inhuur van een  

innovatiemakelaar door uw bedrijf.  

 

A. Uw bedrijf 

A1 Hier wordt de sector waarin u actief bent bedoeld. Dit kan bijvoorbeeld zijn: Olie & gas, Wind 

op land, Wind op zee of een andere markt zijn.  

A2 Dit kan of een dienst, product of beide zijn. 

A3 Hier worden werknemers bedoeld. Voor MKB bedrijven mag dit ook een ‘range’ van geschatte  

aantal werknemers zijn als precieze aantal op dat moment niet bekend is. Er wordt hiernaar 

gevraagd omdat de – Innovatie makelaarsregeling - die door het TKI Wind op Zee is 

aangevraagd - alleen betrekking heeft op het MKB (en niet het grootbedrijf).  

A4 Een bedrijf dat als MKB bedrijf wordt gedefinieerd, heeft maximaal 250 werknemers, een 

jaaromzet van max. 50 M€ en een balanstotaal van max. 43 M€. 

 

B. De opdracht van de innovatiemakelaar 

B1 De innovatie moet een innovatie zijn voor de wind op zee markt. Het mag dus best bestaande 

technologie zijn die reeds in een andere markt wordt toegepast. De innovatie kan naast een 

nieuwe technologie ook een nieuw business model zijn dat u wilt introduceren in deze markt. 

De innovatie mag nog niet door u reeds op de markt zijn gebracht als marktrijp product/ dienst. 

Er wordt geen financiële vergoeding verleend voor reeds uitgevoerde activiteiten. 

B2 Beschrijf zo specifiek mogelijk het type ondersteuning dat uw bedrijf nodig heeft. En waarom 

u die ondersteuning nodig heeft. Het type ondersteuning kan zijn: 

• het marktrijp maken van een innovatie; 

• het bepalen van de waardepropositie en het verdienmodel; 

• het maken van de business case en financieringsvoorstellen voor marktintroductie; 

• het vinden van de juiste samenwerkingspartners; 

• het opzetten van consortia en partnerships met andere bedrijven en/ of kennisinstellingen. 

B3 Hier geeft u de doelstelling aan  of de beoogde uitkomst weer die u met de innovatiemakelaar 

heeft afgesproken. Doe dit zo SMART mogelijk. 

B4 U moet aannemelijk maken dat uw innovatie een kostenbesparing voor offshore wind kan 

meebrengen. Het betreft hier innovatie, dus waterdicht bewijs voor uw aannames bestaan niet, 

‘het aannemelijk kunnen maken’ is de toets van het criterium. De onderbouwing dient in ieder 
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geval een kwalitatieve onderbouwing te zijn. Daarbij helpt, maar is niet noodzakelijk, een 

inschatting van de kwantitatieve kostenbesparing. Stel; u heeft een manier gevonden om van 

vijf complexe turbineonderdelen er twee te maken zonder dat dit ergens anders in de turbine 

extra kosten met zich meebrengt. Dan is het aannemelijk dat een simpel design met minder 

onderdelen bespaart in productie en dus een kostenbesparing in de turbineproductie met zich 

meebrengt. Uw innovatiemakelaar kan bijvoorbeeld worden ingehuurd om te kijken naar een 

patentstrategie of hoe met deze vinding een partnership te vormen met een 

turbineleverancier(s). 

B5 De sluitingsdatum voor het indienen van een subsidieaanvraag is uiterlijk 1 november 2016; 

de werkzaamheden dienen voor 24 november 2016 te zijn afgerond.  

B6 Laat hier de berekening zien van de aanvraag, met daarbij het bedrag van de subsidie. 

Voorbeeld; de bijdrage van TKI Wind op Zee is maximaal 50% van de kosten voor de inhuur 

van een innovatiemakelaar (tegen maximaal uurtarief van 200 €/uur). De vergoeding van het 

TKI bedraagt maximaal 10.000 € per aanvrager. 

 

C. Inhuur innovatiemakelaar 

Bij het aanvraagformulier zal de offerte van de innovatiemakelaar als bijlage moeten worden  

toegevoegd. De minimale vereisten voor de offerte zijn: 

• De naam van het bedrijf en de innovatiemakelaar die u wilt inhuren. De innovatie makelaar mag 

een zzp-er zijn, vof-er, partner of werknemer zijn van een BV. Het bedrijf dient te zijn 

geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. De innovatiemakelaar kan niet bij de aanvrager 

werkzaam zijn in welke vorm dan ook. 

• Korte opdrachtomschrijving. 

• Referentie van minimaal 1 vergelijkbare activiteit. Het TKI Wind op Zee heeft op aanvraag een 

lijst met innovatiemakelaars beschikbaar die u kunnen helpen. Het betreft innovatiemakelaars 

met diverse achtergronden en specialiteiten. U kunt ook zelf een innovatiemakelaar aandragen 

die u wilt inhuren. Het TKI Wind op Zee zal dan beoordelen of deze innovatiemakelaar zich 

kwalificeert als deskundige op het gebied van innovatieondersteuning. Om de kwaliteit van de 

innovatiemakelaar in te kunnen schatten dient hij minimaal 1 vergelijkbare activiteit als referentie 

op te geven. 

• Offertebedrag; het aantal uren van de innovatiemakelaar en het uurtarief. Het gangbare tarief 

van de Innovatiemakelaar moet kleiner of gelijk 200 €/uur (ex BTW). Reiskosten van de 

Innovatiemakelaar worden niet door TKI vergoed, en u dient deze dus zelf te vergoeden. 

 

D. Ondertekening 

De aanvraag dient u te ondertekenen en op te sturen naar het mailadres: innovatiemakelaar@tki-

windopZee.nl 

Het aanvraagformulier (incl. offerte innovatiemakelaar) moet een omvang hebben kleiner dan 8 MB. 

De indiening van de aanvraag voor de financiële bijdrage bij het TKI Wind op Zee kan per 1 

december 2015 vanaf 9:00 uur. De IM regeling staat open tot uiterlijk 1 november 2016 of tot het 

moment dat het budget van TKI Wind op Zee vergeven is. Eventuele verlenging van deze 

indieningperiode zal op de website van TKI Wind op Zee worden gecommuniceerd. 
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