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Vroegefasefinanciering (VFF) 

 

Vernieuwende producten en ideeën kunnen helpen bij het oplossen van maatschappelijke 

vraagstukken en het verhogen van de welvaart. Een cruciale fase hierbij is de stap van idee tot de 

aanvang van de productontwikkeling: creëren en verifiëren van commerciële concepten, 

identificeren van de geschikte markt en ontwikkelen van de juiste licenties (IP’s). Hiervoor is de 

Vroegefasefinanciering (VFF) opgericht. 

 

Subsidiabele activiteiten/projecten 

Met de vroegefasefinanciering kunnen ondernemers een risicodragende geldlening ontvangen. 

Hiermee kunnen zij onderzoeken of hun idee (of concept) een kans van slagen heeft op de markt. 

De lening en de hierop berekende rente moeten worden terugbetaald. De rente bedraagt 4,93% 

(per 1 januari 2017) + de geldende EU-referentierente. Ondernemers kunnen projecten indienen 

waarin zij de technische en commerciële haalbaarheid gaan aantonen van een nieuw product, 

proces of dienst. Daarbij kan zowel een werkend prototype van de innovatie worden ontwikkeld, 

als activiteiten worden uitgevoerd ter onderbouwing en validatie van het businessplan. Kosten 

van personeel, apparatuur, huisvesting, contractonderzoek, technische kennis en octrooien 

komen bijvoorbeeld in aanmerking voor deze financiering. 

 

Doelgroep 

Vroegefasefinanciering richt zich op 3 doelgroepen: 

� MKB-ondernemers; 

� Innovatieve starters (< 5 jaar); 

� Academische innovatieve starters. 

 

Belangrijkste voorwaarden 

Aan deze financieringsvorm zijn een aantal voorwaarden verbonden, waarvan de belangrijkste 

zijn: 

� U bent niet begonnen met de uitvoering voor de datum van de aanvraag. 

� Voor het vroege fasetraject heeft u nog geen subsidie ontvangen. 

� Het vroege fasetraject kunt u binnen 2 jaar afronden. 

� De aangevraagde geldlening heeft u niet zelf of kunt u niet verkrijgen bij anderen. 

� Een investeerder wil en kan de vervolgfinanciering verstrekken. 

� U kunt de geldlening terugbetalen. 

� U stelt een businessplan op waaruit blijkt dat u substantieel gaat groeien. 

� U stelt een vernieuwingsplan of vroegefaseplan op dat zich richt op de voorwaardelijke 

eisen die de investeerder stelt. 

� U heeft een intentieverklaring van een toekomstige investeerder die het vervolg van uw 

vroege-/vernieuwingsfasetraject gaat financieren op basis van de validatie van de door 

hem voorwaardelijk gestelde eisen. Dit moet gaan om ten minste hetzelfde bedrag dat u 

van de overheid krijgt. 

 

Budget 

Voor de periode 1 januari t/m 31 december 2017 bedraagt het budget voor mkb-ondernemers 

en innovatieve starters €7 miljoen. Voor academische en HBO-starters komt er een apart budget 

beschikbaar. 
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Vroegefasefinanciering (VFF) 

 

Indieningstermijn 

MKB-ondernemers en innovatieve starters kunnen aanvragen indienen van 1 januari tot en met 

31 december 2017, 17.00. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. 

Academische/HBO innovatieve starters dienen hun aanvragen in bij Toegepaste en Technische 

Wetenschappen (TTW). 

 

Meer informatie? 

Heeft u vragen of wil u meer informatie over deze regeling? Neemt u dan contact op met uw 

Leap-adviseur via 024 – 7113349. 
 


