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Let op: dit document is enkel ter voorbereiding van het e-formulier ‘subsidie speerpuntenfonds’. 

 

1. Vul de naam van je project in.  

2. Beschrijf kort je project. (max. 400 tekens) 

3. Duid één of meerdere speerpunten aan waaraan je project gelinkt is.  

☐ clean tech 

☐ health tech 

☐ bio tech 

☐ digitale tech 

☐ andere en verduidelijk 

4. Omschrijf de verschillende partners en hun rol binnen het project. (max. 400 tekens) 

5. Geef aan of je project cross-sectoraal is en verduidelijk. (max. 200 tekens) 

6. Duid aan in welk TRL niveau je project zich bevindt. (meerdere antwoorden mogelijk) 

☐ TRL 3 

☐ TRL 4 

☐ TRL 5 

☐ TRL 6 

☐ TRL 7 

☐ TRL 8 

☐ TRL 9 

7. Verduidelijk het gekozen TRL niveau. (max. 200 tekens) 

8. Wat is de meerwaarde van dit project voor de regio Gent? Voor welke problematiek betekent 
het een oplossing? (max. 400 tekens) 

9. Geef aan of er een engagement is voor een verankering in Gent en verduidelijk. (max. 200 
tekens) 

10. Verduidelijk of er een lange termijn businesscase is. (max. 200 tekens) 

11. Geef aan of je open innovatie en het delen van good-practices integreert in het project en zo 
ja, op welke manier. (max.400 tekens) 

12. Hebben jullie al contact gehad met leden van de GEB in verband met dit project en zo ja, met 
wie. 

 Informatie in verband met de aanvraag 

Vragenoverzicht aanvraag subsidie 
speerpuntenfonds 
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13. Welk bedrag (in euro) vraag je aan als subsidie. 

 

14. Vul de gegevens van de aanvrager in.   

naam bedrijf/organisatie  

straat en huisnummer/bus  

postcode en gemeente 

15. Vul de gegevens van de contactpersoon voor dit subsidiedossier in.   

voornaam  

achternaam  

telefoonnummer 

e-mailadres 

 

16.  Voeg volgende bijlage toe.  

een overzicht van geprojecteerde inkomsten en uitgaven en dit opgesplitst per jaar 

 Informatie over de aanvrager 

 Bijlagen  


