Checklist inzetprojecten TKI-toeslag
Algemene eisen
1. Het project is pas gestart op of na de aanvraagdatum
2. De activiteiten waarop TKI-toeslag wordt ingezet, stoppen uiterlijk 5 jaar na de verleningsdatum

Bij samenwerkingsproject
1. Het project wordt uitgevoerd door minimaal 1 ondernemer en 1 onderzoeksorganisatie
2. De verschuldigdheid van de private bijdrage(n) blijkt uit een schriftelijke
samenwerkingsovereenkomst.
3. De intellectuele eigendomsrechten (IPR) worden juist verdeeld:
a. Er is geen IPR, de resultaten worden breed verspreid, of
b. Er is wel IPR. De IPR die door de onderzoeksorganisatie gegenereerd wordt, gaat naar de
onderzoeksorganisatie, of
c. Er is wel IPR. De samenwerkingspartners verdelen dit op een wijze die een passende
afspiegeling is van hun werkpakketten, bijdragen EN respectievelijke belangen, of
d. Er is wel IPR. De onderzoeksorganisatie verkoopt de IPR tegen marktconform tarief (met
aftrek van ontvangen vergoeding)
4. Het project levert een meerwaarde aan het TKI-programma en de Innovatieagenda.
5. Het project draagt bij aan de Nederlandse kennisinfrastructuur. Dit dient beoordeeld te worden
door een onafhankelijke reviewcommissie.
6. Het project bestaat uit fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling
of een combinatie daarvan
7. De verdeling van het project in Fundamenteel Onderzoek (FO), Industrieel Onderzoek (IO) en
Experimenteel Onderzoek (EO) klopt
8. Het project is uniek binnen de TKI-toeslag
9. Er wordt actuele informatie over het samenwerkingsproject waarvoor toeslag wordt aangewend
voor het publiek beschikbaar gemaakt?

Eisen TKI A&F m.b.t. private cofinanciering
1. Het TKI zet maximaal 70% toeslag in op FO, max 50% op IO, max 25% op EO en maximaal 0% op nietsubsidiabele kosten.
2. Het TKI zet minimaal 30% private bijdrage in op FO, minimaal 50% op IO, minimaal 75% op EO. De
private bijdrage dient voor de helft uit cash middelen te bestaan (dus minimaal 15% bij FO, 25%
bij IO en 37,5% bij EO van de projectbegroting). Een cash bijdrage dient ingezet te worden bij een
publieke kennisinstelling (dus eigen kosten van een bedrijf kunnen niet als cash bijdrage opgevoerd
worden).
3. Voor FO geldt de minimale private bijdragen van 30% alleen indien sprake is van de optie voor een
niet-exclusieve licentie op het IE, te verkrijgen voor een marktconforme vergoeding rekening
houdend met reeds gedane private investeringen.
4. Bij FO en 50% private cofinanciering kan een exclusieve – veld-specifieke – licentie op het IE van
toepassing zijn, te verkrijgen voor een marktconforme vergoeding rekening houden met reeds
gedane private investeringen.

Bepaling Fundamenteel Onderzoek
De definitie vanuit de O&O&I regeling luidt: „fundamenteel onderzoek”: experimentele of theoretische
werkzaamheden die voornamelijk worden verricht om nieuwe kennis te verwerven over de
fundamentele aspecten van verschijnselen en waarneembare feiten, zonder dat hiermee een directe
commerciële toepassing of een direct commercieel gebruik wordt beoogd; 26.6.2014 L 187/24
Publicatieblad van de Europese Unie NL (1)PB L 134 van 30.4.2004, blz. 114.
TKI A&F hanteert de volgende aanvullende definitie. Onderzoek valt in de categorie ‘fundamenteel’
indien het voldoet aan één van onderstaande punten:
1. Het werk wordt uitgevoerd op basis van publieke cofinanciering vanuit NWO of STW, die een
wetenschappelijke review als kwaliteitstoets voor de start van het project organiseren.
2. Indien dit vanwege een andere bron van publieke cofinanciering niet het geval is, dan dient het werk
via een vergelijkbare wetenschappelijke review beoordeeld en goedgekeurd te zijn.
3. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een AIO die wordt toegelaten tot een onderzoeksschool. De
onderzoeksschool staat garant voor de borging van de wetenschappelijke kwaliteit van de opzet en
uitvoering van het project.

