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BOOST vitale industrie Oost-Nederland voucher  
 
Met dit formulier kunt u uw een voucheraanvraag starten.  

 

In stap 2 kunt u bijlagen meesturen (pdf; doc; maximaal 5 mb). In deze stap dient u een getekende 

versie van de de-minimisverklaring bij te voegen.  

 

De de-minimisverklaring vindt u hier.  

 

Informatie over de regeling, criteria en voorwaarden van de regeling vindt u hier.  

 

BOOST en Oost NL bekijken uw vraag en kijken of u in aanmerking komt voor ondersteuning. Bij een 

volledig aanvraag laten we binnen vijf werkdagen weten of u in aanmerking kunt komen. Oost NL slaat 

uw gegevens op om uw aanvraag zo goed mogelijk te kunnen behandelen en u optimaal van dienst te 

zijn. Tevens kunnen geanonimiseerde gegevens worden gebruikt als verantwoording naar onze 

aandeelhouders. Deze zijn niet naar de aanvrager te herleiden.  

 

 

 
 

 

CONTACTPERSOON 

Voornaam  

Achternaam  

Telefoon  

E-mail  
 

 

ORGANISATIE 

Bedrijfsnaam  

Website  

KvK-nummer  

Rechtsvorm  

Bezoekadres  

Plaats  

Aantal medewerkers  
 

  



 
 

 

HULPVRAAG 

Kernactiviteit  Beschrijf zo kort mogelijk de kernactiviteit van uw onderneming. 

 

Grootte veld: 3 regels. 

 

Situatie, noodzaak en 

urgentie 

 

 

Geef een omschrijving van de situatie ontstaan door de Corona crisis, de noodzaak 

tot actie en de urgentie.  

 

Grootte veld: gelijk aan plan in Boost 

 

Doel en benodigde kennis Wat wilt u bereiken? Welke kennis en expertise heeft u daarvoor nodig?  

 

Grootte veld: 3 regels. 

 

Gezond bedrijfsmodel voor 

coronacrisis 1 januari 2020 

Was uw bedrijf gezond en winstgevend voor corona op 1 januari 2020?  

Wat was het bedrijfsresultaat in 2018 en 2019? Wat is de prognose voor 2020? 

 

Grootte veld: 3 regels. 

 

Behoud van 

bedrijfsactiviteiten en 

werkgelegenheid 

Wat was voor corona het potentieel in werkgelegenheid en omzet bij uw eigen bedrijf 

over de periode 2020-2025?  

 

Grootte veld: 3 regels. 

 

De positie van uw bedrijf in 

de industriële keten in Oost-

Nederland 

Welke invloed heeft uw bedrijf in Oost-Nederlandse waardeketens? 

Welke bedrijven leveren aan u toe, aan welke bedrijven levert u en met wie werkt u 

regionaal samen?  

 

Grootte veld: gelijk aan plan in Boost 

 

Werkgelegenheid in de keten Kunt u een inschatting maken van de werkgelegenheid en omzet in de ketens van 

uw bedrijf en de mogelijke gevolgen daarop door de crisis? 

 

Grootte veld: 3 regels. 

 

De bijdrage van uw bedrijf 

aan de maatschappelijk 

uitdagingen 

 

 

Zijn er een andere maatschappelijke onderwerpen waar uw bedrijf een bijdrage aan 

levert? (bijvoorbeeld ten aanzien van digitalisering, kennis / technologie, circulariteit / 

milieu / gezondheid / energietransitie / Co2-reductie, onderwijs)? 

 

Grootte veld: 3 regels. 

 

 

 
 



 
 

 

DIVERSEN 

Welke financieel adviseur wilt 

u inschakelen? 

 

Naam en contactgegevens vermelden.  

 

Grootte veld: 3 regels. 

 

 

  



 
 

Oost NL werkt in de uitvoering samen met BOOST. Een externe beoordelingscommissie beoordeelt 

de aanvragen. Gaat u akkoord om deze informatie met hen te delen? * 

Toestemming 

Akkoord: JA / NEE 

 

 

 

 
 
Stap 2 portal 
 

Geüploade bestanden 

Voeg hier de-minimisverklaring toe. U kunt ook andere bijlagen toevoegen die uw aanvraag 

ondersteunen.  

https://oostnv365.sharepoint.com/sites/intern/businessdevelopment/Groeiversneller/Gedeelde%20%20documenten/Werkmap%20De%20Groeiversneller/19.%20Boost%20vitale%20industrie%20Vouchers/link

