Format Projectplan RNIZ
Het projectplan omvat een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd en de daarmee
nagestreefde doelstellingen en vermeldt per activiteit de daarvoor benodigde personele en materiële
middelen. Indien de aanvraag meerdere kalenderjaren bevat, is een meerjarenplan met volledig tijdspad
nodig.
Het projectplan bevat de volgende onderdelen:

1. Managementsamenvatting (max. 1 pagina)
Achtergrond van het project, inclusief een toelichting op welke wijze het project bijdraagt aan de doelstelling
van de subsidieregeling. Beschrijf in elk geval de probleemstelling en doelstelling(en), wat het project
concreet op levert en de inhoudelijke aanpak.
2. Achtergrond en probleemstelling (max. 3 pagina’s)



Achtergrond van het innovatiecluster
Kernactiviteiten van het innovatiecluster





Belangrijkste markt(en) van het innovatiecluster
Organisatiestructuur van het netwerk
Achtergrond, aanleiding en probleemstelling project. Welke meerwaarde biedt een netwerk in de



sector? Wat is de hoofddoelstelling/ wat zijn de beoogde resultaten van het project?
Beschrijf hoe de activiteiten bijdragen aan de doelstelling van de subsidieregeling: de versterking
van netwerken van bedrijven, kennisinstellingen en overheden ten behoeve van innovatie in ZuidHolland (subsidieregeling artikel 6.c).

3. Plan van aanpak (max. 4 pagina’s)
Technische aanpak van het project in fasen: uit te voeren activiteiten in de tijd uitgezet.
Deze activiteiten dienen weer terug te komen in de begroting.
 het aansturen van het innovatiecluster
1. welke activiteiten zullen worden verricht ter bevordering van samenwerking, informatiedeling
en het verschaffen of toeleiden van gespecialiseerde en op maat gemaakte zakelijke
ondersteuningsdiensten?
2. wat is de inhoud van deze activiteiten?
3. wat is de tijdsplanning?
4. waarom worden ze verricht en welk doel wordt ermee nagestreefd?
 de marketing van het innovatiecluster
1. welke activiteiten zullen worden verricht om nieuwe ondernemingen of organisaties aan te
trekken en de zichtbaarheid te verhogen?
2. wat is de inhoud van deze activiteiten?
3. wat is de tijdsplanning?
4. waarom worden ze verricht en welk doel wordt ermee nagestreefd?
 het beheer van de faciliteiten van het innovatiecluster, de organisatie van opleidingsprogramma's,
workshops en conferenties
1. welke activiteiten worden verricht ter ondersteuning van kennisdeling, netwerking en
transnationale samenwerking?
2. wat is de inhoud van deze activiteiten?
3. wat is de tijdsplanning?
4. waarom worden ze verricht en welk doel wordt ermee nagestreefd?

4. Lange termijn (max. 2 pagina’s)


Beschrijf het vervolg van het project na de subsidieperiode: op welke manier wordt de
hoofddoelstelling op lange termijn bereikt?





Hoe gaat het netwerk op de lange termijn zorgen voor financiering van het netwerk?
Hoe zorgt het netwerk ervoor dat het open blijft voor nieuwe leden?
Hoe gaat het netwerk zich verhouden tot bestaande netwerken? En hoe wordt er bijgedragen aan
crossovers tussen sectoren?

