FACTS

VROEGE FASE FINANCIERING (VFF)
Wat houdt de regeling in?
De VFF ondersteunt innovatieve ondernemers bij het succesvol in de markt zetten van hun bedrijf door het
verstrekken van een geldlening. De regeling richt zich op innovatieve starters, MKB ondernemers en
academisch innovatieve starters.
Wanneer indienen?
- MKB ondernemers en innovatieve starters kunnen een aanvraag indienen t/m 31 december
2016.

Hoeveel bedraagt de lening?

- Klein MKB kan 45% van de
ontwikkelkosten lenen
(maximaal € 157.500).
- Middel MKB kan 35% van de
ontwikkelkosten lenen
(maximaal € 122.500).
- Innovatieve starter kan
maximaal € 350.000 lenen
(voor academici is dit
€ 250.000). De rente bedraagt
4.99% per 1 juni 2016.

- De aanvraagperiode voor
academische starters is nog niet
bekend .
Aanvragen worden behandeld
op volgorde van binnenkomst.

Wat zijn de voorwaarden?
- Voor MKB ondernemers wordt de geldlening verstrekt voor een vernieuwingsfase traject. Dit is een
samenhangend geheel van activiteiten beschreven in een vernieuwingsfase plan. In dit document wordt
uiteengezet op welke wijze en op welke termijn de ondernemer door experimentele ontwikkeling komt tot de
ontwikkeling of de verdere ontwikkeling van een product, proces of dienst op basis waarvan de toekomstige
investeerder definitief kan besluiten tot financiering van het vervolgtraject.
- Voor innovatieve starters en academische starters wordt de geldlening verstrekt voor een vroegefase traject:
een samenhangend geheel van activiteiten en beschreven in een plan op welke wijze en op welke termijn een
uitvinding, een resultaat van een onderzoek, een idee of een concept kan worden ontwikkeld.
- De omschrijving moet worden opgesteld in een businessplan waaruit substantiële groei blijkt.
- Een intentieverklaring van een toekomstige investeerder is van belang. Dit moet gaan om ten minste hetzelfde
bedrag als het bedrag van de geldlening.
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