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Wat is de kern?  
• Veel 3-Helix innovatieomgevingen in Noord-Nederland. Ook met de ambitie om een innovatiestructuur 

neer te zetten (dus niet alleen gericht op één enkel traject)  
• Waar schort het aan? Ze hebben onvoldoende economische impact want: 
• de interactie tussen kennisinstellingen en bedrijven moet intensiever 
• het aantal innovatietrajecten moet hoger 
• de samenhang tussen de verschillende innovatiefaciliteerders moet beter 
• de concrete vertaling naar de ‘gewone’ mkb’er moet beter. Dus niet alleen de koplopers en 

ontwikkelaars, maar ook volgers en misschien zelfs niet-innovatie-gerichte ondernemers.  
• DUS: laat zien dat er door jouw voorgestelde aanpak nieuwe verdienmodellen komen. Toon dit aan met 

en bottom line en een target line.  

Beoordeling a.d.h.v: 
1. Verbeterd innovatie-ecosysteem 

• Substantieel project voor ontstaan van nog beter creatief innovatieklimaat 
• Hechtere 3-helix: cross sector, verbinding tussen waardeketens 
• Valorisatie bij mkb als gevolg van nieuwe kennis van buitenaf, commercialisering via nieuw 

business model  
2. Kansrijk 

• Waar zitten de gaten (grondige markt-, keten- en/of behoeften-analyses) 
• Hoe draag je eraan bij die te vullen met samenhangende innovaties met een niche-

/sectorversterkend potentieel 
• Welke risico’s kom je tegen en hoe ga je ermee om 

3. Samenhang en samenwerking  
4. Integraliteit 
5. Businessgerichtheid – uitmonden in valorisatie  
6. Blijvende impact – hoe houd je het / houdt het zich later overeind 
7. Nut voor de samenleving – hoe draag je bij aan RIS3, NIA en duurzaamheid (triple bottom line) 
8. Zitten de relevante stakeholders in het consortium → daarmee bedoelen ze ook: komt je eigen bijdrage 

van 60% van de relevante stakeholders (dus ook substantiële co-finance van mkb)  
9. Is er sprake van staatssteun 
 
Op de achtergrond blijven ook de criteria bestaan die we van andere calls kennen: bijdrage aan de 
doelstellingen van het OP EFRO, mate van innovativiteit, kwaliteit van de business case, kwaliteit van de 
aanvraag, duurzaamheid. SNN schrijft dat deze 5 criteria impliciet hun uitwerking hebben gekregen. 
 

 

 


