SELECTIE PROJECT IDEEEN
Voorwaarden en selectiecriteria
PROCES
•

Projectideeën, aangedragen door Triple Helix partijen, worden in eerste aanleg besproken
met directie/programmamanagement van Keyport 2020. Tijdens dit afstemmingsoverleg
wordt er verkend of het projectidee aansluit bij Brainport 2020 Zuidoost-Nederland en het
Economisch Uitvoeringsprogramma van Keyport 2020. En in welke mate het project bijdraagt
aan het invullen van ambitie en doelstellingen van Keyport 2020.

•

Projectideeën worden vier keer per jaar beoordeeld door het Kernteam Keyport 2020.
Hiervoor dient de aanvrager een projectschets in te vullen (format Keyport 2020). Op basis
van de projectschets zal het Kernteam Keyport 2020 een besluit nemen over de relevantie
van het project voor Keyport 2020. Indien het Kernteam een positief besluit neemt
betreffende de uitwerking van het projectidee tot een businessplan wordt er een advies
afgegeven aan het Algemeen Bestuur Keyport 2020. Projectideeën die niet voldoen aan de
kwaliteitseisen of in onvoldoende mate voldoen aan de voorwaarden kunnen in principe
opnieuw ingediend worden voor de eerstvolgende selectie- en beoordelingsronde.
Enkel projectideeën die door het Kernteam Keyport 2020 zijn geselecteerd worden in proces
gebracht voor definitieve besluitvorming door het Algemeen Bestuur van Keyport 2020.

•

Het Algemeen Bestuur van Keyport 2020 neemt een definitief besluit over de verdere
uitwerking van het projectidee en het faciliteren van een projectleider t.b.v. de uitwerking
van het projectidee tot businessplan.

VOORWAARDEN
1. Het project(idee) heeft betrekking op een of meerdere domein(en) en actielijn(en) van
Keyport 2020 en Brainport 2020.
2. Het project(idee) draagt bij aan het realiseren van de strategische doelstellingen van Keyport
2020.
3. Het project(idee) heeft betrekking op een van de speerpuntsectoren van Keyport 2020:
maakindustrie, logistiek, leisure & retail, zorg of agribusiness
4. Er is sprake van een gemeentegrensoverschrijdend project c.q. project met een herkenbare
regionale impact.
5. Er is sprake van commitment van een projecteigenaar/boegbeeld uit het bedrijfsleven of het
onderwijs.
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6. De projecteigenaar stelt (in afstemming met Keyport 2020) een triple helix klankbordgroep
samen t.b.v. de uitwerking van het project(idee)
7. Het project(idee) is bottom-up (via het bedrijfsleven of onderwijs) aangedragen.
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