Programmaspecifieke vragenlijst
Programma: Gelderland Sport!;
Economische kracht van sport;
Sport & Innovatie

Gelderland heeft veel te bieden op het gebied van sport, voeding en gezondheid. De concentratie in
onze provincie van kennis- en praktijkinstellingen, organisaties en bedrijven rond sport, voeding en
gezondheid geven onze provincie een unieke positie in Nederland en zelfs internationaal.
Samenwerking tussen organisaties, bedrijven en kennisinstellingen in deze domeinen biedt kansen
voor innovaties. Wij willen cross over-samenwerkingen bij de ontwikkeling en toepassing van
innovatieve producten, diensten en processen op het snijvlak van sport, voeding en gezondheid
stimuleren.
Brede bijdrage door innovaties
In het Uitvoeringsbeleid van het programma Gelderland Sport! 2016-2019 is opgenomen dat de
provincie wil bijdragen aan het marktrijp maken van deze innovatieve producten, diensten en
processen en daarmee de Gelderse economie te stimuleren. De innovaties dragen bij aan het
verbeteren van de prestaties binnen de betrokken sport of sporten en de sportdeelname te vergroten.
Ook dragen de innovaties bij aan een gezonde leefstijl, vermindering van overgewicht en sneller
herstel na sportprestaties. Zo mogelijk met een brede spin off, bijvoorbeeld naar de reguliere
gezondheidszorg.
Experimentele ontwikkeling
De ondersteuning, die op grond van de subsidieregels wordt geboden, is met name gericht op
innovaties die de fasen van fundamenteel onderzoek, haalbaarheidsonderzoek en industrieel
onderzoek voorbij zijn. Onze focus ligt op de fase van de experimentele ontwikkeling. Kansrijke
innovatieve producten, diensten en processen voor de top- en breedtesport, die dat nodig hebben,
geven wij met de subsidie het zetje in de rug om de sprong naar de toepassing en de markt te kunnen
maken.
De innovaties moeten economisch perspectief hebben. We vinden het daarom van belang dat
eindgebruikers zijn betrokken bij de innovatie, dat een realistisch verdienmodel is opgesteld en dat
een marktbenadering wordt uitgevoerd.
De innovaties zijn gericht op één of meer kernsporten of tweederingskernsporten.
Samenwerking
Om voor subsidie in aanmerking te komen moet sprake zijn van samenwerking van twee of meer
onafhankelijke partijen. Wanneer de samenwerking is beperkt tot twee partners moet zijn verzekerd
dat bij de innovatie expertise is betrokken uit alle drie kennisvelden (sport, voeding en gezondheid).
Opgedane kennis en expertise worden tijdens en na het traject ter actief beschikbaar gesteld.
N.B. Indien u bij de beantwoording van onderstaande vragen verwijst naar uw projectplan, dient u aan
te geven in welke paragraaf, op welke pagina en welk tekstgedeelte.

1. Doelgroep
1.1

In welke sector bent u werkzaam?

☐ Sport
☐ Voeding
☐ Gezondheid
☐ Geen van de hierboven genoemde sectoren.

U kunt geen subsidie aanvragen.
1.2

Welke rechtsvorm heeft uw onderneming?

☐ BV
☐ Commanditaire vennootschap
☐ Eenmanszaak
☐ Maatschap
☐ NV
☐ Stichting
☐ VOF
☐ Vereniging
☐ Anders, namelijk:

2. Subsidiabele Activiteiten
2.1

Is de activiteit waarvoor u subsidie
aanvraagt gericht op experimentele
ontwikkeling* van innovatieve producten,
diensten en processen voor de top- en
breedtesport?

☐ Ja
☐ Nee. U kunt geen subsidie aanvragen.

*Het begrip ‘experimentele ontwikkeling’ is
gedefinieerd in artikel 6.1.1 onder q van de
Regels Ruimte voor Gelderland 2016.
3

Criteria subsidie algemeen

3.1

Bevinden de activiteiten, waarvoor u
subsidie aanvraagt, zich op het snijvlak van
sport, voeding en gezondheid?

☐ Ja
☐ Nee. U kunt geen subsidie aanvragen.

3.2

Op welke kernsporten of
tweederingskernsporten zijn de activiteiten
gericht? Vink de betreffende sporten aan in
de kolom hiernaast.

Kernsporten:
☐ Volleybal
☐ Tennis
☐ Wielersport
☐ Paardensport
☐ Judo
☐ Atletiek en wandelsport
Tweederingskernsporten:

☐ Gymnastiek
☐ Schermen
☐ Vrouwenvoetbal
☐ Zwemmen
☐ Waterpolo
☐ Schaatsen/skeeleren
☐ Handbal
☐ Golf
☐ Hockey.
☐ Geen van de hierboven genoemde sporten.

U kunt geen subsidie aanvragen.
3.3

Met welke partij(-en) werkt u samen en uit
welke sector(-en) komt/komen deze
partner(s)?
Vul de tabel hiernaast in.
Let op: Bij de uitvoering van het project
dienen tenminste twee partijen werkzaam
in de sectoren sport, voeding en gezondheid
betrokken te zijn.

Sector
☐ Sport
☐ Voeding
☐ Gezondheid
☐ Overig

Naam

Let op: U dient een samenwerkingsovereenkomst bij uw aanvraag te voegen
Bestaat de samenwerking uit tenminste
twee onafhankelijke partijen die geen
directe of indirecte financiële of juridische
relatie met elkaar hebben?

☐ Ja
☐ Nee. U kunt geen subsidie aanvragen.

a. Wordt het project deels uitgevoerd
buiten Nederland?

☐ Ja. Beantwoord vraag b.
☐ Nee.

b. Wordt het project uitgevoerd in twee of
meer lidstaten van de Europese Unie of in
een lidstaat en in een
overeenkomstsluitende partij bij de EERovereenkomst?

☐ Ja.
☐ Nee.

a. Wordt samengewerkt met een
organisatie voor onderzoek en
kennisverspreiding?

☐ Ja. Beantwoord vraag b.
☐ Nee.

b. Heeft deze organisatie het recht om de
eigen onderzoeksresultaten te publiceren?

☐ Ja.
☐ Nee.

3.7

Zullen de projectresultaten ruim verspreid
worden via conferenties, publicaties en
open access-repositories, of gratis of via
open-source software?

☐ Ja.
☐ Nee.

4.

Weigeringsgronden

4.1

Heeft u of een partij waarmee u
samenwerkt voor dezelfde activiteit al
eerder subsidie aangevraagd of verkregen
op grond van de Uitvoeringswet EFRO?

3.4

3.5

3.6

☐ Ja. U kunt geen subsidie aanvragen.
☐ Nee.

4.2

Bent u bereid de kennis en ervaring die u
heeft opgedaan tijdens en na de uitvoering
van het project, te delen met de provincie,
gemeenten, sportbonden en andere
belangstellenden?

☐ Ja.
☐ Nee. U kunt geen subsidie aanvragen.

EINDE VAN DE SPECIFIEKE VRAGEN IN HET DIGITALE AANVRAAGFORMULIER

