Kansen verzilveren
met het Leids
Stimuleringsfonds
Check wat het Leids Stimuleringsfonds
kan betekenen voor initiatieven, die jou
en Leiden verder helpen.

Het Leids Stimuleringsfonds steunt initiatiefnemers die verzilverbare kansen zien in
economisch onzekere tijden. Het Fonds is
een breed gedragen samenwerking van
ondernemersverenigingen, de gemeente
Leiden en de non-profitsector.
Werkproces Leids Stimuleringsfonds
Compacte commissie van drie personen uit elke
sector één: overheid, ondernemer, onderwijs
Beoordeelt aanvraag van een initiatiefnemers
Betrekt zo nodig specialisten voor inhoudelijke
verheldering
Honoreert aanvraag wel / niet / gedeeltelijk
Bijdrage van het fonds bedraagt minimaal
€ 5.000 en maximaal € 50.000
Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.
Op de rechten en plichten van aanvragers is het Algemeen Reglement
van het Leids Stimuleringsfonds van toepassing. Dit reglement is als
PDF te downloaden vanaf www.leidsstimuleringsfonds.nl.

Voor een
veerkrachtige
economie
De coronacrisis heeft extra duidelijk
gemaakt waar de kwetsbaarheden zitten
in de Leidse economie. We werden verrast
door omstandigheden, waarvan de economische langetermijneffecten nog niet
duidelijk zijn. Maar ook zien we de versnelde
gevolgen van economische transformaties
die al eerder waren begonnen.
Deze disruptieve veranderingen gaan niet alleen

gepaard met bedreigingen. Ze bieden ook kansen.
Het Leids Stimuleringsfonds wil initiatiefnemers steunen die
inspelen op deze veranderingen. Doel: de weerbaarheid
en de veerkracht vergroten van onze economie.

Dien je aanvraag met plan vandaag nog in!
Het Fonds selecteert kansrijke initiatieven en honoreert
deze met een financiële startondersteuning. De steunbedragen bevinden zich in de range € 5.000 – € 50.000.

en wij willen dit voorkomen. In het Fonds is denkkracht

gebundeld en liquiditeit, waarmee initiatieven wel voorbij
die drempel kunnen komen. Wat voor een initiatieven?

duidelijke maar kernachtige omschrijving van doel, 		

de resultaten delen op een jaarlijkse bijeenkomst

Dien je aanvraag en plan in: uiterlijk op de laatste

inspanningen/activiteiten, het verwachte resultaat,

meewerken aan audiovisuele verslaglegging (video’s)

woensdag van de maand (tot 24:00u).

een planning, een begroting en een dekkingsplan

Het Leids Stimuleringsfonds vermelden in

NAW-gegevens penvoerder

communicatie-uitingen vanuit hun initiatief

Indienen via website: www.leidsstimuleringsfonds.nl

samenwerkingsovereenkomst partners

Beslissing over aanvraag binnen 31 dagen na indiening

indien van toepassing: uittreksel KvK

Toegekende steun wordt online gepubliceerd

(tekenbevoegdheid), jaarrekening 2019, offertes

Voorwaarden
aanvragers zijn samenwerkingsverbanden van

						

Dit zijn typen van aanvragen,
die bijvoorbeeld kans maken
op een honorering
Ondernemers* die gezamenlijk:

		tot slimmere bedrijfsprocessen komen

nieuwe producten of diensten ontwikkelen

		en bedienen

ondernemers/ZZP’ers en/of non-profit organisaties
initiatief gericht op duurzame versterking
van Leidse economie
initiatief is nog niet gestart, maar start wel binnen
drie maanden na toekenning

Criteria beoordeling
innovativiteit in aanbod – bedrijfsprocessen – commercie
creatie van werkgelegenheid en ondernemerschap
aanbieden van stageplekken is een pre

Initiatieven die:
bijdragen aan een slimmere stad
		(sensortechnologie zoals druktemeters)
ondernemers en werknemers helpen hun 		

verhoging omzet, verlaging kosten,
versterking economische groei, vergroting productiviteit
duurzame (meerjarige) structuurversterkende impact
op de lokale economie, opschaalbaarheid

op marktvragen gerelateerd aan:

		van de ‘nieuwe economie’ kunnen benutten

efficiënter gebruik van hulpbronnen

energietransitie

“ Help de sterken
en de sterken
helpen iedereen! ”

aanvragers zorgen zelf voor ≥ 30% cofinanciering

schonere en milieuvriendelijke technologieën,

digitalisering

anders vervalt de toekenning

maakt? Elke kalendermaand is er een aanvraagronde.

		talenten te ontwikkelen zodat zij kansen

corona-economie

de uitvoering van hun initiatief tijdig starten,
rapporteren over de financiële en inhoudelijke resultaten

Denk aan ondernemende ideeën, die een antwoord geven
innovatie

Aanvragers gaan ermee akkoord, dat zij:

projectplan (max. 3 pagina’s)

Regelmatig komt de uitvoering van een vruchtbaar idee niet
(snel genoeg) over de financiële drempel heen. Dat is zonde

Basis voor aanvraag

Contraprestatie aanvrager

Ben je bezig met een initiatief dat Leiden veerkrachtiger

klanten op vernieuwende manier bereiken

Denkkracht en liquiditeit

Aanvraag ondersteuning:
vereisten, voorwaarden, criteria

*) omvat ook ZZP’ers, mits met minimaal
drie initiatiefnemers

bijdrage aan het profiel van Leiden
uitgesloten zijn jubilea en feesten, conferenties en 		
congressen, proefschriften, publicaties en projecten
met religieuze of politieke doelstellingen

circulaire economie

Leids Stimuleringsfonds

