Ben jij je eerste prototype aan het ontwikkelen? Zoek je naar eerste klanten of ontwikkel je je
business model naar een business plan? Ben je een innovatieve starter of ondernemer (ZZP,
maatschap, eenmanszaak of BV)? En zoek je hierbij financiële ondersteuning?
Mogelijk zijn de laagdrempelige leningen tegen aantrekkelijke voorwaarden van Regio Zwolle Incubator wat voor
jou! Regio Zwolle Incubator verstrekt leningen in een fase waarin de markt (investeerders of banken) het project
nog niet (geheel) wil financieren.
Nieuwsgierig geworden?
Kijk even goed naar onderstaande belangrijke elementen en criteria en neem graag contact met ons op!
De lening
In het kort de belangrijkste elementen van de lening op een rij:
•
De lening is een lening aan je bedrijf van maximaal €165.000 verdeeld in één of meerdere tranches.
•
De rente is 4% per jaar.
•
Maximaal 24 maanden na het afsluiten van de lening start de aflossing volgens een vooraf in overleg
afgesproken(annuïtair) schema.
•
Voor het aflossen van de lening heb je in totaal 36 maanden de tijd. Versneld aflossen om jezelf rente te
besparen mag, ook voordat de aflossingsperiode start, zonder boetes. In totaal moet de lening inclusief
de verschuldigde rente uiterlijk 5 jaar na het aangaan van de overeenkomst zijn afgelost.
•
Er worden weinig tot geen onderpanden of zekerheden gevraagd. Er worden geen onmogelijke eisen
gesteld.
Uiteraard wordt wel verwacht dat je voor de volle honderd procent voor je onderneming gaat.
•
Vooraf worden afspraken gemaakt over de succesfee.
•
Leningen worden verstrekt na een kritische toetsing van je plan door de aangeslotenen van de Regio
Zwolle Incubator. Een team van ervaren experts en ondernemers. Door deze toetsing en goede
begeleiding wordt de kans op mislukken verkleind en daarmee dus ook de kans dat je het bedrag na het
starten van je onderneming niet kunt terugbetalen.
•
Afhankelijk van het bedrag en in overleg wordt de lening gefaseerd verstrekt, er worden milestones
afgesproken die door de experts in de gaten worden gehouden. Zo wordt voorkomen dat je schuld
oploopt zonder dat er resultaten mee geboekt worden.
Afhankelijk van je voorkeuren en persoonlijke situatie kunnen er uiteraard ook nadelen kleven aan het aangaan
van een lening. Tijdens het intakegesprek en na de toekenning zullen we bespreken met welke zaken rekening
moet worden gehouden om de risico’s voor jou zo veel mogelijk te beperken. Al horen bij ondernemen natuurlijk
altijd risico’s.
De criteria
Om in aanmerking te komen voor een lening worden de volgende uitgangspunten en criteria gehanteerd.
Afhankelijk van de fase waarin een starter of ondernemer zich bevindt zal op basis van een idee, een patent,
prototype of businessplan inhoudelijk worden beoordeeld op:
•
het product nieuw of innovatief is en een (nieuwe) economische behoefte vervult;
•
het initiatief voldoende marktkansen biedt en schaalbaar is;
•
er voldoende ondernemersgeest en/of ervaring aanwezig is;
•
er sprake is van een “technologisch” kennisintensief product, dienst of proces met focus op de sectoren
Health, Kunststoffen, Cross Overs met andere sectoren en Energie;
Daarnaast wordt beoordeeld of:
•
(financiële) ondersteuning nodig of gewenst is en in welke vorm;
•
de starter, ondernemer gevestigd is of zich gaat vestigen in de regio Zwolle;
•
de starter, ondernemer in staat is een plan aan te bieden (format opvraagbaar bij Regio Zwolle
Incubator);
•
ondersteuning mogelijk is binnen de kaders van (Europese) wet en regelgeving.
NB: Innovatieve starters en ondernemers die zich richten op advies of consultancy komen niet in aanmerking voor
ondersteuning.
De procedure
Als je in aanmerking wilt komen voor een lening van het Regio Zwolle Incubator fonds moet je bereid zijn
verbinding te leggen met Kennispoort Regio Zwolle, het Health Innovation Park, de Isala Academie of het
Polymer Science Park.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Deze information sheet is indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Na aanmelding volgt een intakegesprek door Kennispoort Regio Zwolle. Tijdens dit intakegesprek wordt bepaald
of je aan de criteria voldoet van Regio Zwolle Incubator. Als je aan de criteria voldoet mag je je aanvraag
verdedigen voor de aangeslotenen.
Aangeslotenen
Deze onafhankelijke commissie bestaat uit investeerders, ondernemers, bankiers en innovatie-(zorg)experts.
Via Kennispoort Regio Zwolle, het Health Innovation Park, de Isala Academie of het Polymer Science Park maak
je kenbaar graag te willen pitchen bij de Regio Zwolle Incubator.
Je dient je aanvraag maximaal 1 week voor de zitting in bij Kennispoort Regio Zwolle, het Health Innovation Park,
de Isala Academie of het Polymer Science Park.
Deze aanvraag wordt volgens een bepaald format geschreven en mag niet langer dan 7 A4 kantjes zijn. Het
format vind je hier.
De pitch duurt maximaal 10 minuten. De faciliteiten voor audiovisuele ondersteuning zijn aanwezig. Geef in je
pitch aandacht aan het team, je product, de klant en markt, het business model, waar je het geld van de lening
aan gaat besteden, financiële prognose en je ambitie. Na je pitch zal de commissie vragen stellen en legt zij haar
advies voor aan het bestuur. Je wordt daarna zeer spoedig op de hoogte gesteld van het oordeel van het bestuur
van Regio Zwolle Incubator. Bij een positief besluit van het bestuur wordt er een leningsovereenkomst
opgemaakt. Na tekening wordt het geld op je rekening gestort. Een voorbeeld contract is op te vragen bij Regio
Zwolle Incubator.
Vragen?
Neem contact op met Regio Zwolle Incubator, via info@regiozwolleincubator.nl.
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