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De volgende uitgangspunten worden aan de kredietcommissie als basis voorgelegd. Deze commissie
komt zelf met een uitgewerkte toets die deels voor de vouchers en deels voor de kredieten van
toepassing is. Deze uitgewerkte toets wordt voor toepassing aan ons voorgelegd ter besluitvorming.
Natuurlijk zullen we ook de regioraad ook informeren over de inhoud. De kreditecommissie heeft
hiermee de mogelijkheid om haar eigen gedetailleerde werkwijze te ontwikkelen.
De kredietcommissie stelt in ieder geval de volgende voorwaarden / eisen aan potentiële aanvragen,
en heeft de volgende criteria:
• betrokkenheid van het lokale MKB bevorderen;
• antwoord geven op maatschappelijke (gemeentelijke) vraagstukken/ mogelijkheid tot launching
customership (overheid als eerste afnemer van een innovatief product, waardoor de betreffende
onderneming een startpositie krijgt voor het in de markt zetten van het innovatieve product);
• regionale spreiding van innovatieve projecten over de Twentse gemeenten.
Daarnaast zijn er voor het gehele Innovatiesprong programma de volgende doelstellingen
afgesproken:
• toename van het aantal Twentse innovatieve projecten;
• stijging percentage Research & Development;
• groei van het bruto regionale product.
Bij de beoordeling wordt ook expliciet gekeken naar:
-verwachte rendement;
-solvabiliteit aanvrager;
-businessplan waarbij al na een jaar de terugbetaling kan starten.
Deze innovatiekredieten zijn bedoeld voor de financiering van veelbelovende innovatieve projecten die
snel leiden tot nieuwe producten in de breedste zin: project ideeën, producten, processen. Het project
moet concreet zijn, nog niet commercieel. Het krediet is bedoeld om deze versneld in de markt te
zetten. Alle potentiële aanvragen worden vooraf door de kredietcommissie gescreend.
De nog steeds toenemende economische neergang laat ook in Twente diepe sporen na, de
werkloosheid gaat richting de tien procent. Voor de middel-lange termijn wordt voorgesteld om vast te
houden aan de doelstellingen van de Innovatiesprong. Voor de korte termijn wordt vanuit het fonds
innovatie in gemeenten zoveel mogelijk aangesloten bij de locale plannen (zoals bijvoorbeeld
Deltaplan Rijssen-Holten) om de economische neergang om te buigen. Indien innovaties op de korte
termijn resultaat kunnen laten zien heeft dat altijd de voorkeur.
Bovenstaande met name op gebied van duurzaamheid, veiligheid en zorg. Echter indien er voorstellen
in andere sectoren zijn die een goede beoordeling laten zien kan hiervan worden afgeweken.
Alleen voor bedrijven die gevestigd zijn in Twente met maximaal 50 medewerkers (99% van de
Twentse bedrijven). Maximaal één project per bedrijf. Maximaal kredietbedrag € 150.000,--.

