
Procedure Do IoT Vouchers voor 5G Innovatie in Zuid-Holland 
 

 

Aanvraag

•Indienen aanvraagformulier van ondernemer middels Webportaal. 
•Verplichte bijlagen:

•Projectplan inclusief begroting in standaard format.
• Een offerte (ter onderbouwing begroting) van het DO IoT Fieldlab. 
• Lege factuur met bankgegevens penvoerder (PDF).
• Geintegreerde Verklaring Vouchers BvdT (mogelijk leidt de verklaring tot een of meerdere extra bijlagen). 

•Optionele bijlagen:
•Getekend machtigingsformulier intermediair.
•Cofinancieringsverklaring(en).

Beoordeling

• De beoordeling van de aanvraag doorloopt volgordelijk de volgende stadia:
•Beoordeling 1 compleetheid van aanvraag door MA West.
•Beoordeling 2 Inhoudelijk - Complete aanvragen worden ter advisering aan de beoordelingscommissie 

voorgelegd. Zij beoordelen of de aanvragen passen binnen de inhoudelijke kaders van deze openstelling.
•Beoordeling 3 Technisch - Regelgeving (MA West).
•Beoordeling positief/negatief rekening houdend met de volgorde van ontvangst.

Beschikking

• Opstellen positieve/negatieve beschikking
• Voor haalbaarheidsvoucher ten hoogste 90 % van de subsidiabele kosten met een maximum KvW-bijdrage 

van € 10.000.
• Voor de Pilot-voucher ten hoogste 80 % van de subsidiabele kosten met een maximum KvW-bijdrage van € 

25.000. 
•Voor de pilot-plus voucher ten hoogste 90% van de door TU Delft gefactureerde kosten, exclusief BTW en 

met een maximumbedrag van € 25.000, en 50% van de gemaakte kosten voor prototyping, gefactureerd 
door TU Delft, met een maximumbedrag van € 25.000.

•Voor elk van de 3 typen vouchers geldt dat de aanvrager 50 % van de totaal beschikte KvW-bijdrage als 
voorschot ontvangt.

Indiening verzoek 
tot vaststelling

•Inhoudelijk rapportage  (1 A4 met inhoudelijke resultaten):
•Wat er is gedaan; hoe is het onderzoek verlopen?
•Wanneer zijn de activiteiten uitgevoerd?
•Wat zijn de resultaten?
•De rapportage dient door zowel het Do IoT Fieldlab als de ondernemer te worden ondertekend. 
•Na datum verleningsbeschikking moet een project binnen 6 maanden zijn uitgevoerd en betaald, tenzij 

anders aangegeven in de verlengingsbeschikking. Het verzoek tot vaststelling dient binnen 8 maanden na 
datum verleningsbeschikking te worden gedaan, tenzij anders aangegeven in de verlengingsbeschikking.

• Factuur en betaalbewijs. 

Vaststellingbesluit

• Opstellen vaststellingsbesluit
• Uitbetaling slotbetaling rekening houdend met het eventueel verstrekte voorschot.
• Publicatie lijst deelnemende ondernemers (incl. bedrag en betaaldatum) op website Kansen voor West.


