
Procedure Openstelling vouchers Smart Industry 
Haalbaarheid á € 10.000 (max) 

 
 
 

Aanvraag

• Aanvraagformulier van MKB-er (Mid-CAP) middels Webportaal. Voor een project dat de haalbaarheid van de implementatie van 
digitalisering in het maak(-onderhouds)proces willen toetsen. Toepassingen waar in dit kader aan kan worden gedacht zijn onder 
andere, kunstmatige intelligentie, big data & data analytics, blockchain, encryptie technologieën, high performance computing, 
(opto)mechatronics, 3D printing, robotica, sensoren en actuators.

• Offerte(s) (ter onderbouwing begroting) van een van de vier instellingen waar deze voucher kan worden ingezet. Deze zijn 
onderdeel van de beoordeling en dienen voor toekenning te worden aangeleverd (Offerte(s) totale kosten).

• Verplichte bijlagen bij indienen aanvraag (lege factuur met bankgegevens penvoerder, geintegreerde Verklaring Haalbaarheid).

Beoordeling

• Beoordeling compleetheid (MA West)

• Beoordeling Inhoudelijk - Complete aanvragen voor de haalbaarheidsvoucher worden ter advisering aan twee leden van de 
beoordelingsgroep voorgelegd uit twee provincies. De beoordelingsgroep bestaat uit minimaal 1 lid namens elk van de 
participerende provincies. Zij beoordelen of de aanvragen passen binnen de inhoudelijke kaders van deze openstelling. - Formulier 
Inhoudelijke beoordeling.

• Beoordeling Regelgeving (technisch) (MA West)

• Beoordeling positief/negatief rekening houdend met de volgorde van ontvangst

Beschikking- Uvo

• Opstellen positieve/negatieve beschikking

• Maximaal 10.000 euro subsidie (bij minimaal 20.000 euro aan subsidiabele kosten). Bij minder totale subsidiabele kosten geldt
50% subsidie.

• Voorschot max. 5.000 euro

Indiening 
eindvaststelling

• Beoordeling van declaratie - Wat er is gedaan?; van welke digitale implementatie(s) is de haalbaarheid getest? - Wanneer heeft de 
haalbaarheidstest plaatsgevonden? - Wat zijn de resultaten van de haalbaarheidstest?

• De rapportage dient door zowel de leverancier als de ondernemer te worden ondertekend. De uiterste termijn hiervoor betreft 14 
maanden na datum verleningsbeschikking.

• Inhoudelijk rapport (1 A4 met inhoudelijke resultaten) - realisatie op indicator CO02 en CO06 (Private bijdrage) 

• Factuur en betaalbewijs 

Vaststellingbesluit

• Opstellen vaststellingsbesluit

• Uitbetaling slotbetaling rekening houdend met het verstrekte voorschot.

• Publicatie van lijst deelnemende MKB-ers (incl bedrag en betaaldatum) op website KvW.


