Veerkracht
vleugels geven
Stimuleringsfonds Leiden steunt
initiatiefnemers die verzilverbare
kansen zien in economisch
onzekere tijden.

Stimuleringsfonds Leiden is een intitiatief
van Ondernemend Leiden en het Crisisteam
Economie van de Gemeente Leiden.
Het fonds is momenteel bezig met de uitbouw naar
individuele ondernemersverenigingen, de onderwijssector,
de Gemeente Leiden en de Provincie Zuid-Holland.

Voor een
veerkrachtige
economie
De enorme impact van de coronacrisis
maakt duidelijk waar de kwetsbaarheden
zitten in onze economie. Er zijn onvoorziene
omstandigheden ontstaan, waarvan de
effecten op de lange termijn nog niet duidelijk
zijn. Maar we zien ook de versnelde gevolgen
van economische transformaties die al
eerder waren begonnen.
Deze disruptieve veranderingen gaan niet alleen gepaard
met bedreigingen. Ze bieden ook kansen. Stimuleringsfonds Leiden wil initiatiefnemers steunen die op deze veranderingen inspelen. Doel: de weerbaarheid en de
veerkracht vergroten van onze economie.

Kansen verzilveren
Verandering is de constante. Daarom moeten we inzetten
op veerkracht, het vermogen om kansen te verzilveren.
Wij verwelkomen elk initiatief dat een overtuigend antwoord
geeft op marktvragen die gerelateerd zijn aan
corona-economie
digitalisering
energietransitie
circulaire economie

…als het vuur heet is

Meertraps solidariteit
Economische gemeenschap steunt fonds

Basis voor aanvraag
projectplan (max. 3 pagina’s)
duidelijke maar kernachtige omschrijving van doel, 		

Fonds helpt de innovatieven

inspanningen/activiteiten, het verwachte resultaat,
een planning, een begroting en een dekkingsplan

Innovatieven zijn meestal snelle groeiers

NAW-gegevens penvoerder
samenwerkingsovereenkomst partners

Overloop-effect: snelle groeiers creëren

meer lokale business en werkgelegenheid

Werkproces fonds

Indien van toepassing: uittreksel KvK
(tekenbevoegdheid), jaarrekening 2019, offertes

Voorwaarden

compacte commissie van 3 personen uit elke

aanvragers zijn samenwerkingsverbanden van

sector één: overheid, ondernemer, non-profit

ondernemers en/of non-profit organisaties;

beoordeelt aanvraag van een initiatiefnemer

initiatief gericht op duurzame versterking

honoreert aanvraag wel / niet / gedeeltelijk

van Leidse economie

betrekt zo nodig specialisten voor inhoudelijke

aanvragers zorgen voor minimaal 30 of 50%

verheldering

cofinanciering

bijdrage van het fonds bedraagt maximaal € 30.000

initiatief is nog niet gestart; start binnen 2 maanden 		

Voorbeelden van aanvragen
Ondernemers die gezamenlijk:

• tot slimmere bedrijfsprocessen komen
• nieuwe producten of diensten ontwikkelen
• op een vernieuwende manier hun klanten

			 bedienen en bereiken
Initiatieven die:

• aan een slimmere stad (sensortechnologie zoals

			 druktemeters);

• ondernemers en werknemers helpen hun talenten

			 te ontwikkelen zodat zij kansen van de ‘nieuwe
			 economie’ kunnen benutten

Doorloop aanvragen
indienen via landingpage van
Stimuleringsfonds Leiden

“ Help de sterken
en de sterken
helpen iedereen! ”

na toekenning

Criteria beoordeling
innovativiteit in aanbod – bedrijfsprocessen – commercie
creatie van werkgelegenheid en ondernemerschap
verhoging omzet, versterking economische groei, 		
vergroting productiviteit
duurzame (meerjarige) structuurversterkende
impact op de lokale economie, opschaalbaarheid
schonere en milieuvriendelijke technologieën,
efficiënter gebruik van hulpbronnen
bijdrage aan het profiel van Leiden

uitgesloten zijn jubilea en feesten, conferenties en 		
congressen, proefschriften, publicaties en projecten
met religieuze of politieke doelstellingen

Verplichtingen aanvragers

wie het eerst komt, wie het eerst maalt

rapporteren over de financiële en inhoudelijke resultaten

Veel initiatiefnemers hebben momenteel weinig reserves.

beslissing over aanvraag binnen 30 dagen

delen de resultaten op een jaarlijkse bijeenkomst

Het bijeenbrengen van financiële middelen duurt vaak

na indiening

vermelden van Stimuleringsfonds in uitingen

langer dan een window of opportunity vaak toelaat.

toegekende steun wordt online gepubliceerd

tijdige start initiatief, anders vervalt de toekenning

Wij willen een snelle allocatie van middelen op die plekken
waar initiatiefnemers de kansen zien. Daarvoor is een fonds
nodig waarin denkkracht en liquiditeit gebundeld zijn.

Leids Stimuleringsfonds

