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Aanvraagformulier ondersteuning innovatiemakelaars 

1. Algemeen

In dit onderdeel wordt een aantal algemene gegevens gevraagd voor administratieve 

doeleinden van de Topsector Energie 

Bedrijfsnaam MKB-

onderneming (aanvrager) 

Adres 

Postcode 

Plaats 

KVK nr. 

IBAN Rek.nr. 

Naam aanvrager 

Functie aanvrager 

Telefoonnummer 

e-mail adres aanvrager

Bedrijfsnaam 

Innovatiemakelaar 

Adres 

Postcode 

Plaats 

KVK nr. 

Naam innovatiemakelaar 

Functie 

Telefoonnummer 

e-mail adres

2. Aanvraag

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

innovatiemakelaar door uw bedrijf.  

A. Uw bedrijf

A1. In welke markt(-en) is uw 

bedrijf (nu) actief? 

A2. Welk innovatief product of 

dienst(-en) levert u? 
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A3. Hoeveel werknemers heeft 

uw bedrijf?  
 

A4. Valt uw bedrijf onder de 

Europese definitie van 

MKB1? 

 

A5. Heeft uw bedrijf eerder 

gebruikt gemaakt een 

subsidie voor de inhuur van 

een innovatiemakelaar? 

Zoja, in welke jaren? 

 

 

B. De opdracht van de innovatiemakelaar 

B1. Beschrijf de innovatie 

waarmee u actief bent/ wilt 

worden op de markt 

 

B2. Waarom wilt u de 

innovatiemakelaar inhuren? 
 

B3. Wat levert de 

innovatiemakelaar aan u? 

Beschrijf ook de sub-

activiteiten 

 

B4. Op welke thematiek van de 

Topsector Energie heeft uw 

innovatie betrekking? (A, B, 

of C - zie toelichtings-

formulier) 

 

B5. Op welke wijze verwacht u 

dat de innovatie van uw 

bedrijf waardevol kan zijn 

voor de thema’s (van de 

Topsector Energie? 

 

B6. Wanneer beginnen en 

eindigen de 

werkzaamheden van de 

innovatiemakelaar? 

 

B7. Wat is de subsidiebijdrage 

(in €’s en inclusief BTW) van 

de Topsector Energie die u 

aanvraagt? Geef hierbij de 
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berekening van de subsidie 

weer. 

 

 

C. Inhuur innovatiemakelaar 

Als bijlage wordt verzocht een complete offerte van de in te huren innovatiemakelaar mee te 

sturen. In het formulier “Toelichting Aanvraagformulier Innovatiemakelaars” is aangegeven waar 

de offerte minimaal aan moet voldoen. 

 

D. Ondertekening aanvrager 

Ondergetekende verklaart de hier bovenstaande vragen naar waarheid te hebben ingevuld, en 

verklaart in te stemmen met de voorwaarden die door de Topsector Energie zijn gesteld in het 

document “Toelichting Aanvraagformulier Innovatiemakelaars“.  

 

Naam en 

Handtekening 

(Verplicht) 

 

 

 

 

Datum  

 

 

E.    Indiening 

Het aanvraagformulier kunt u opsturen naar financieringsloket@tki-energie.nl  

 

Heeft u vragen over de regeling dan kunt u contact opnemen met:  

Martin Weissmann - Topsector Energie/ Financieringsloket 

 

 

 

 

 

Nogmaals: Vergeet niet in de bijlage(n) de offerte van de innovatiemakelaar mee te sturen en 

een handtekening onder deze aanvraag te zetten. Het zou vervelend zijn om op deze formele 

gronden een aanvraag af te wijzen! 

 

 

Adres 

TKI-Energie 

Groen van Prinstererlaan 37 

3818 JN Amersfoort  

 

W   www.topsectorenergie.nl 

TKI ENERGIE
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