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Vul bij de hoofdstukken 2 t/m 5 steeds het aantal woorden in.  
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2 SAMENVATTING 

Aantal woorden  

Zonder expliciet bezwaar wordt de samenvatting in geval van honorering van uw projectvoorstel op 
www.nwo.nl en op www.sia-projecten.nl gepubliceerd. 

• Geef in maximaal 300 woorden een samenvatting van het project.  
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http://www.nwo.nl/
http://www.sia-projecten.nl/
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3 AANLEIDING EN OMSCHRIJVING VAN DE BEOOGDE INNOVATIE 

Aantal woorden  

Geef in maximaal 1.600 woorden: 

• een beschrijving van het probleem in de markt en/of samenleving dat met dit idee wordt opgelost; 

• een beschrijving van de oplossing waarmee het probleem in de markt/samenleving wordt 
opgelost; 

• een beschrijving van de innovatieve aspecten van de oplossing; 

• een beschrijving van het praktijkgericht onderzoek (indien van toepassing onder vermelding van 
de naam van de regeling van Regieorgaan SIA, dossiernummer en overige relevante 
projectdetails) dat aan deze beoogde innovatie ten grondslag ligt; 

• een korte marktanalyse, korte beschrijving van de competitie, wat het verdienmodel wordt, et 
cetera; 

• een beschrijving van de bescherming van het intellectuele eigendom. 
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4 PROJECTPLAN 

Aantal woorden  

Geef in maximaal 1.200 woorden: 

• een beschrijving van het doel en beoogde resultaat van de haalbaarheidsstudie; 

• een beschrijving van de projectaanpak. Op hoofdlijnen: projectfasering, projectorganisatie, 
projectplanning, projectadministratie. 
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5 PROJECTORGANISATIE EN -MANAGEMENT 

Aantal woorden  

Geef in maximaal 1.200 woorden: 

• een beschrijving van het projectteam. Vermeld per teamlid: naam, 
rollen/taken/verantwoordelijkheden, kennis en ervaring, motivatie. Belangrijk is met name de 
invulling van de rol van de ondernemer; 

• een beschrijving van het beoogde opleidings- en coachingsplan, met name waar dit gericht is op 
het versterken van de commerciële vaardigheden van het team en het ondernemerschap; 

• een SWOT-analyse en voorgenomen maatregelen naar aanleiding van deze analyse. 
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6 DATAMANAGEMENTPARAGRAAF 

1. Worden er data verzameld of gegenereerd die voor hergebruik geschikt zijn? 
 
Ja: beantwoord vraag 2 t/m 4.  
Nee: licht toe waarom het onderzoek niet leidt tot herbruikbare data, of tot data die niet kunnen worden 

opgeslagen of om andere redenen niet relevant zijn voor hergebruik.  
 

2. Waar worden de data gedurende het onderzoek opgeslagen? 
 
3. Hoe worden de data na afloop van het project voor de lange termijn opgeslagen en voor hergebruik 

beschikbaar gesteld voor derden? Voor wie zijn de data toegankelijk? 
 
4. Welke voorzieningen (ICT*, (beveiligd) archief, koelkasten of juridische expertise) zijn naar verwachting 

nodig voor de opslag van data gedurende het onderzoek en na het onderzoek? Zijn deze beschikbaar? 
 
* Met ICT-voorzieningen voor dataopslag wordt bijvoorbeeld bedoeld: capaciteit voor dataopslag, 
bandbreedte voor datatransport en rekenkracht voor dataverwerking. 
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7 PRESTATIE-INDICATOREN 

Netwerkvorming 

Type organisatie Aantal Waarvan 
consortiumpartner 

Waarvan overige 
betrokken partijen 

Hogeschool    

Koepel- of brancheorganisatie    

Beroepsvereniging    

Publieke instelling    

Mkb-onderneming    

Bedrijf (geen mkb-onderneming)    

Kennisinstelling    

 

Onderwijs 

Onderwijssector* Aantal docenten betrokken bij 
onderwijssector 

Aantal studenten betrokken bij 
onderwijssector 

   

   

   

 

* Kies een (of meerdere) van toepassing zijnde onderwijssectoren: 

Agro en Food Gezondheidszorg  Sociale Studies Onderwijs 
Bètatechniek Kunst Economie 
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8 BIJLAGEN  

• Vermelding van de belangrijkste publicaties van het projectteam, eventueel met links naar de 
artikelen van het team (optioneel, maximaal half A4). 

 

(Zonder vermelding van de reputatie van journals of uitgevers, zoals Journal Impact Factors, en zonder 
vermelding van citatietotalen, -gemiddelden of -indexen, zoals de h-index; zie ook het kopje De San Francisco 
Declaration (DORA) onder paragraaf 3.4 van de Call for Proposals) 
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