
TOP 
TECHNOLOGY 
TWENTE: 
INNOVATIEVOUCHERS 
VOOR HET MKB

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie over de voorwaarden, 

contactpersonen en de sluitingsdata gaat 

u naar www.utwente.nl/innovatievoucher

U kunt ook contact opnemen met 

Janinka Feenstra,

Project Manager Strategic Business Development 

tel: 053 489 6801 

mail: a.j.feenstra@utwente.nl



CRITERIA
Uw voorstel komt in aanmerking voor 

een innovatievoucher wanneer aan alle 

criteria voldaan is:

-  Nieuwe partner: uw bedrĳ f heeft 
nog niet eerder met het center 

samengewerkt en valt in de 

categorie MKB.

-  Strategie: uw voorstel past in de 

strategie van de universiteit en het 

center.

-  Private bĳ drage: u doet een cash 
bĳ drage van minimaal 20% van de 
totale projectkosten, met een 

minimum van € 2.500 per voucher.

AANVRAAG  
Voorafgaand aan het indienen van een 
aanvraag dient contact te zĳ n geweest 
met het Center of Expertise om vast te 
stellen of de aanvraag past bĳ  de 
strategie en expertise van het Center. 
Samen met het center bepaalt u ook 

de scope van het project. 

Meer informatie over het indienen van 
uw projectaanvraag en de periodes 

waarin dit mogelĳ k is, vindt u op onze 
website: 

www.utwente.nl/innovatievoucher

Een maand na het verstrĳ ken van de 
sluitingsdatum voor het indienen van 

voorstellen wordt u al geïnformeerd 
over beoordeling van de aanvraag. 
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DRIE VOORDELEN VAN DE 
UT INNOVATIEVOUCHER VOOR 
KENNISINTENSIEF MKB:

1.  U kunt op een laagdrempelige manier 

kennismaken met de expertise en 
faciliteiten van de Universiteit Twente 

2.  Samenwerken door samen te 

investeren: 
uw project ter waarde van € 12.500 
kost u slechts een eigen bĳ drage 
van € 2.500

3.  U profi teert van PR aandacht die de 
Universiteit Twente genereert rondom 
de toegekende vouchers. 

¹ |   Alle bedragen in deze folder zĳ n exclusief BTW. 
De waarde van de voucher wordt niet uitgekeerd in geld.

ALS ONDERNEMENDE 

UNIVERSITEIT VINDT DE 

UNIVERSITEIT TWENTE HET 

BELANGRĲ K OM ACTIEF DE 

SAMENWERKING TE ZOEKEN 

MET HET KENNISINTENSIEVE 

MKB, IN BINNEN- EN 

BUITENLAND. DIT KAN DOOR 

GEZAMENLĲ K ONDERZOEK TE 

DOEN, EN FACILITEITEN EN 

EXPERTISE VAN DE UNIVERSITEIT 

TWENTE BESCHIKBAAR TE 

STELLEN AAN HET MKB. 

De Universiteit Twente stelt in 

verschillende tranches 50 vouchers 
beschikbaar voor het MKB. De vouchers 

hebben een waarde van € 10.000¹ en 
kunnen worden ingezet voor 

noodzakelĳ ke training, begeleiding, 
gebruik of opdrachtonderzoek bĳ  een 
van de centers. Bovenop het 

voucherbedrag van € 10.000 wordt een 
eigen bĳ drage door u als ondernemer 
gevraagd van minimaal € 2.500 in cash. 
Dit betekent dat de projectomvang 

minimaal € 12.500 is.

CENTERS OF EXPERTISE
De Universiteit Twente heeft zeven 
Centers of Expertise waarvoor u een 
innovatievoucher kunt aanvragen: 

-  European Membrane Institute: 

consultancy, onderzoek en 

ontwikkeling voor projecten op 

het gebied van membranen.

-  ThermoPlastic composites Research 

Center: onderzoek en ontwikkeling 

voor projecten op het gebied van 

thermoplastisch composiet.

-  MESA+ NanoLab: onderzoek 

en ontwikkeling op micro- en 

nanotechnologie binnen de 

cleanroomfaciliteiten en het 
BioNanoLab; daarnaast uitgebreide 

analyse faciliteiten.
-  Experimental Center for Technical 

Medicine: high-tech simulatie 

omgeving voor onderzoek en 

ontwikkeling in de gezondheidssector.

-  LEO, Center for Service Robotics: 

de krachtenbundeling van het hightech 

bedrĳ fsleven en kennisinstellingen van 
de robotica in Oost-Nederland. Voor 

innovatieve robotische vraagstukken.

-  Virtual Reality Laboratory: een 

high-tech virtual reality omgeving ter 

ondersteuning van multidisciplinaire 

projecten en complexe besluitvorming.
-  Het DesignLab is een platform voor 

multidisciplinaire samenwerking, 

innovatie en creativiteit, waar 

‘design research’ wordt onderwezen, 

onderzocht en uitgevoerd vanuit 

een duidelĳ k eigen profi el: 
Science2Design4Society 


