
1. Toetsing

1.1. De Penvoerder (het Universitair Medisch Centrum Groningen) en daarmee de door penvoerder aangewezen
beoordelingscommissie hanteert de volgende toetscriteria ten aanzien van projecten en diens aanvragende
partij(en) die via de open call in aanmerking willen komen voor het aansluiten op, en ondersteund worden door
het Hi!Noord-consortium. Het niet kunnen voldoen aan een van deze criteria kan erin resulteren dat een project
wordt afgewezen:

1.1.1. Inhoudelijke toetsingscriteria

1.1.2. Het project wordt aantoonbaar gedragen door meerderen partijen die reeds buiten de
context van het beoogde project een vorm van formele verbintenis kennen (bv.
Samenwerkingsovereenkomst, gezamenlijke strategische agenda, stichting, cooperatie).
Samenwerkingen waar partijen uit verschillende provincies aan deelnemen/zitting hebben
genieten de voorkeur.

1.1.3. Het project kan helder onderbouwen hoe het met zijn activiteiten een bijdrage levert aan
de transitie naar ‘zorg voor gezondheid’.

1.1.4. De voorgestelde activiteiten voegen iets nieuws toe aan het bestaande portfolio van
projecten en activiteiten in het Hi!Noord-programma.

1.1.5. De producten of diensten die in het project ontwikkeld worden, danwel/ofwel de manier
waarop deze producten en diensten ontwikkeld worden (e.g. de wijze waarop aan
co-creatie en samenwerking vormgegeven wordt) hebben een innovatief karakter.

1.1.6. In het projectvoorstel wordt helder uiteengezet welke resultaten het
samenwerkingsverband op de korte termijn (september 2023) beoogt te realiseren en
welke partners in het samenwerkingsverband daarvoor verantwoordelijk zijn.

1.1.7. In het projectvoorstel wordt duidelijk hoe het samenwerkingsverband naast resultaten op
de korte termijn ook een duurzame versterking van het ecosysteem voorziet te leveren;
cq. een langetermijnperspectief kan schetsen hoe na de project- en subsidieperiode de
activiteiten en ontwikkeling voortgezet kunnen worden.

1.1.8. In het projectvoorstel wordt voldoende duidelijk hoe het samenwerkingsverband invulling
geeft aan de leidende principes van Hi!Noord:

1.1.8.1. Quintuple (quadruple) werken
Uitleg: Het project heeft betrokkenheid van partijen uit de quadruple helix
(waaronder het MKB) en maakt een duidelijke link met de fysieke
leefomgeving.

1.1.8.2. Brede opvatting van gezondheid / brede welvaart
Uitleg: Activiteiten in het project sluiten aan op een brede definitie van
gezondheid (gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte) en vanuit
het principe van brede welvaart.

1.1.8.3. Werken vanuit behoefte
Uitleg: Het project kan helder uitleggen wie de eindgebruiker en begunstigde
van de activiteit(en) is en aantoonbaar (bewijsbaar) maken hoe de
voorgestelde activiteiten aansluiten op behoefte van deze eindgebruiker.

1.1.8.4. Werken vanuit Noordelijk perspectief



1.1.8.5. Uitleg: Het project en diens activiteiten hebben een duidelijke noordelijke
bril. Activiteiten hebben aantoonbare noordelijke opschalingsambitie

1.1.9. Het project schetst een realistische planning t.b.v. de uitvoering van de activiteiten. En
heeft oog voor de na te leven wet- en regelgeving voor de ontwikkeling en de toepassing
van voorgestelde innovatie.

1.1.10. Financieel administratieve toetsingscriteria

1.1.11. De totale projectkosten die het samenwerkingsverband beoogt te maken bedragen
minimaal 40.000 euro en maximaal 150.000 euro waarbij de maximale subsidieaanvraag
per project ten hoogste 70% van de projectkosten betreft. Onverminderd beperkingen die
kunnen gelden op basis van de subsidiebeschikking of de subsidiewet- en regelgeving
met in het bijzonder de beperkingen onder de AGVV; partijen worden geacht een deel van
de projectkosten te reserveren voor de verplichte staatssteunanalyse die vanuit het
programma Hi!Noord uitgevoerd dient te worden á 5000 euro.

1.1.12. De begroting van het project laat duidelijk zien welke partijen voor welke activiteiten
verantwoordelijk zijn. Welke kosten er aan de activiteiten verbonden zijn, welke partijen
daarvoor verwachten kosten te maken.

1.1.13. In de begroting van het project wordt inzichtelijk gemaakt waar de benodigde
cofinanciering van ten minste 30% (afhankelijk van de staatssteunanalyse) van de totale
projectkosten vandaan komt.

1.1.14. Het gesubsidieerde deel dient volledig binnen één of meer van de volgende categorieën
te vallen, hetgeen blijkt uit een bij de subsidieaanvraag aan te leveren staatssteunanalyse:

- fundamenteel onderzoek
- industrieel onderzoek
- experimentele ontwikkeling
- haalbaarheidsstudie


