
 
 
Meedoen met het Fieldlab: stappenplan en voorwaarden 
 
Aanvraag en voorwaarden 
1. Het bedrijf stelt een projectplan op inclusief begroting in overleg met Fieldlab UPPS. 

Hierin wordt naast de precieze opdracht ook duidelijk wat de rol van het bedrijf is en hoe 
bijdrage door het bedrijf zal worden ingebracht. 

2. Het bedrijf financiert minimaal 50% van de totale projectkosten middels betaling of ‘in 
kind’ bijdrage in de vorm van uren, tegen een max. uurtarief € 60,-/uur inclusief BTW. 

3. Per bedrijf wordt maximaal €15.000,- inclusief BTW door CLICKNL bijgedragen. 
4. Het bedrijf mag niet eerder al subsidie voor dezelfde werkzaamheden hebben 

ontvangen. 
5. Het Fieldlab UPPS team beoordeelt of een project aansluit bij de doelstellingen en geeft 

een go of no go. 
6. Er moet een overeenkomst worden getekend met de TU Delft en het bedrijf voorafgaand 

aan de start van het project; het projectplan, inclusief begroting wordt als bijlage bij het 
contract gevoegd. Het Fieldlab heeft een gelimiteerd aantal uur (max 2x1-1,5 uur) 
beschikbaar om vooraf mee te denken over het projectplan.  

7. Een factuur voor het project wordt, indien relevant, bij aanvang van het project 
verzonden. En dient betaald te zijn voor afronding van het project. 

8. Het bedrijf houdt een urenadministratie bij ter verantwoording van de ‘in kind’ uren die 
in het project worden gestoken en levert direct na afloop van het project een 
directieverklaring op.  

9. Het bedrijf levert binnen een maand na afronding van het project een rapportage op, die  
samen met de directieverklaring, aan de contactpersoon van het Fieldlab wordt 
aangeleverd. 

10. De resultaten (aanpak, resultaten) worden binnen en buiten het Fieldlab gedeeld. 
Deelname aan tenminste 1 Meet-UPPS bijeenkomst is vereist. 

11. Over IP worden per project aparte afspraken gemaakt in de overeenkomst 
 

NB het Fieldlab loopt tot eind 2020. 
 
 
Voor meer informatie: Marijke Idema, m.k.idema@tudelft.nl 
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