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Betreft: samenvatting Ex-ante assessment deel II UHSF B.V. 

 

In de Nederlandse situatie wordt de ex-ante meestal in twee delen opgesteld; de decentrale 
overheden doen deel 1 (de marktanalyse) om vervolgens daar een openstellig/call voor te 
organiseren. Als onderdeel daarvan moet dan deel 2 (delivery box) van de ex-ante door de u als 
indiener worden geschreven. Door het betreffende programmabureau is daarna gecontroleerd 
of deel 2 aansluit bij deel 1.  

Nu u een verleningsbeschikking van het project heeft ontvangen moeten wij nog een 
samenvatting van deel II van de ex-ante analyse publiceren. Dit is verplicht conform artikel X van 
verordening Y. Daar het deel II van de ex-ante meestal is beschreven binnen het projectplan kan 
deze meerdere privacy gevoelige gegevens bevatten. 

Wij willen u verzoeken om de onderstaande vragen te beantwoorden. Deze vragen vormen een 
samenvatting van deel II van de ex-ante. Middels publicatie van deze samenvatting op 
http://www.kansenvoorwest2.nl/financieringsinstrumenten voldoen wij aan wat is vereist in EU 
1303/2013 art.37 lid 3. De MA heeft ervoor gekozen om de publicatie van de samenvatting pas 
na de verleningsbeschikking te publiceren en niet 3 maanden nadat het onderzoek voltooid was. 
Reden hiervoor is het project nog een aantal beoordelingsstadia doormaakt en de mogelijkheid 
bestaat dat de aanvraag wordt afgewezen. In dat geval zijn alle gegevens al wel gepubliceerd. 
Intern zijn de conclusies en bevindingen van het onderzoek bij de aanvraag bekend, doordat 
deze een verplicht onderdeel zijn van een volledige ingediende aanvraag. Er is geen toegevoegde 
waarde in publicatie van de gegevens voor afgewezen projecten.  

 

Naast beantwoording onderstaande vragen verzoeken wij u tevens op de website aan te geven 
van het project. 

Website: 

 

Deel II Ex-ante assessment uitgevoerd conform EU 1303/2013 art. 37 lid 2. 

 
A – artikel 37 (2) (e)/(f) Het UHSF is een financieringsfonds van Utrecht Holdings ter 

ondersteuning van vroege fase innovatie van MKB’ers op het gebied van 
Life Sciences & Health in de provincie Utrecht. Deze innovatieve MKB’ers 
kunnen bij dit fonds financiering aanvragen t.b.v. Early Stage, IP, (pre-
)seed, proof-of-concept (TRL 2 t/m 7). Het Utrecht Health Seed Fund is 
een gezamenlijk initiatief van het Universitair Medisch Centrum Utrecht 
en de Universiteit Utrecht en is ontstaan in de context van het ‘Healthy 

Project ‘Utrecht Health Seed Fund (Fonds)’ KvW-00223 

https://UHSF.nl  
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Urban Living’ thema van het regionaal economisch beleid in de regio 
Utrecht. 

 
B – artikel 37 (2) (e) Het UHSF richt zich geografisch op de provincie Utrecht en richt zich 

hierbij specifiek op Life Sciences & Health (thema’s Gezonde Mensen en 
Digitalisering). 

 
C – artikel 37 (2) (e) Maatwerkfinanciering variërend van converteerbare (achtergestelde) 

leningen tot aan aandelenparticipaties. 

 
D – artikel 37 (2) (e) UHSF B.V. is een joint venture van Utrecht Holdings (UMC Utrecht 

Holding B.V. 50% en Universiteit Utrecht Holding B.V. 50%). De RvC van 
Utrecht Holdings stelt het investeringsreglement van het UHSF vast. UMC 
Utrecht Holding B.V. is fondsmanager van UHSF B.V.. De werkzaamheden 
van het fonds worden uitgevoerd door een Investment Management 
Team, waaronder een fondsmanager. De Fondsmanager / het Investment 
Management Team handelt binnen het investeringsreglement. 

 
E – artikel 37 (2) (e) De aanvrager meldt zich via de webportal (https://UHSF.nl). Alleen 

aanvragen (met Projectplan of Businessplan) welke de ‘quickscan’ 
positief doorlopen worden in behandeling genomen door het Investment 
Management Team. Dit team voert een technische toets uit (onder 
andere een MKB-toets) en beoordeelt of de aanvrager aan de 
fondsvereisten voldoet. Verder wordt per aanvrager een 
Noodzakelijkheidstoets en een Staatssteuntoets (waaronder Deminimis 
verklaring) uitgevoerd en vastgelegd. Uitkomsten worden vastgelegd in 
een digitaal dossier. Het Investment Management Team kan vervolgens 
financieringsaanvragen toewijzen aan een IM-manager of direct aan een 
financieringsronde. Daarnaast kunnen financieringsaanvragen worden 
afgewezen of aangehouden. 

 
F – artikel 37 (2) (f) Indicatoren en beoogde streefwaarden van het UHSF zijn: 

Indicatoren Streefwaarde 

CO03 - Aantal ondernemingen dat financiële steun ontvangt, anders dan subsidie. 22 

 

CO07 - Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen 
(niet-subsidies). 

€ 2.600.000                              

CO26 – Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen. 13 
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CO27 - De private bijdrage in de totale kosten van innovatie- of onderzoeks- en 
ontwikkelingsprojecten. 

€ 2.600.000                                     

CO28 - Aantal ondernemingen dat steun ontvangt bij het introduceren van producten die 
nieuw zijn voor de markt 

22 

CO29 - Aantal ondernemingen dat steun ontvangt bij het introduceren van producten die 
nieuw zijn voor de onderneming. 

4 

 
G – artikel 37 (2) (f)i Definitie monitoringssysteem:  

Elk half jaar moeten alle data worden gerapporteerd in het 
monitoringssysteem van de MA. Dit is vastgelegd in de 
verleningsbeschikking/uitvoeringsovereenkomst. 
Artikel 4 van de uitvoeringsovereenkomst zegt hierover; conform artikel 
46 verordening 1303/2013 verstrekt de penvoerder aan Kansen voor 
West bij elke voortgangsrapportage een annex met daarbij de in bijlage 1 
van verordening 480 van 2014 gevraagde informatie opdat de 
subsidiegever aan de Europese Commissie conform voornoemd artikel 
kan voldoen. 

 
 

i Dit is reeds door de MA beantwoordt. 


