Van idee
naar BV!
Maak een vliegende start

met jouw eigen bedrijf

kennis - financiering - netwerk

startersvouchers

Het lanceerplatform voor innovatieve starters
Voor alumni, studenten en medewerkers van de HAN, ArtEZ, van Hall Larenstein en de Radboud
Universiteit zijn startersvouchers beschikbaar. Het bedrag van € 2.500,- is bedoeld voor de
kosten bij de opstart van een nieuw, innovatief bedrijf. Bij een goede besteding hoeft dit niet
te worden terugbetaald. Heb jij een innovatief idee en wil je daarmee je eigen bedrijf starten?
Bespreek dit dan eerst met de contactpersoon van jouw opleiding (z.o.z). Als jouw plan voldoende
groeipotentie heeft, mag je het pitchen voor de beoordelingscommissie. Per ronde kiest deze
commissie de beste pitches uit, die de voucher ontvangen.

startersleningen

Drietrapsraket om een vliegende start te maken
Ben jij net gestart als ondernemer in Gelderland en heb je een innovatief, opschaalbaar
businessplan? Zoek je daarvoor kennis bij één van de onderstaande kennisinstellingen?
En zoek je financiering voor onderzoek, ontwikkeling, prototypebouw of marktintroductie?
Vraag dan een starterslening aan! Er zijn leningen beschikbaar van € 10.000, 25.000 en 50.000,
die achtereenvolgens aangevraagd kunnen worden. Hiervoor zul je jouw plan en begroting
moeten pitchen voor de beoordelingscommissie. Voor de exacte voorwaarden en aanmelding kun
je terecht bij de contactpersoon van jouw instelling.

starterstraining

Kennis en coaching om nóg hoger te vliegen
Heb je een startersvoucher of starterslening ontvangen? Meld je dan ook aan voor de Startup
Accelerator Gelderland. In een kort, intensief traject word je samen met 12-18 jonge startups
getraind en gecoacht op je businessplan. In 7 dagdelen, verdeeld over 5 weken, werk je intensief
aan het verbeteren van jouw onderneming of innovatie. De accelerator heeft de vorm van een
‘pressure cooker’: plenaire kennis-seminars door vakdocenten in combinatie met concrete
opdrachten aan de business cases, ondersteund door coaches. De studiebelasting bedraagt 80
à 100 uur voor onderzoek, bijeenkomsten en het uitwerken van je businessplan.

onderzoek &
netwerk

Kennis(sen) aan boord!
Binnen de vier onderwijsinstellingen is veel kennis beschikbaar. Maak daar gebruik van om jouw
innovatie een stap verder te brengen! Denk daarbij aan onderzoek door lectoraten of een stagiair
of afstudeerder in je bedrijf. Tevens bestaat de mogelijkheid een vraagstuk in te brengen in een
innovatie-bootcamp. In een middag brainstormen we dan met diverse experts van binnen en
buiten over het vraagstuk en bedenken verschillende oplossingsrichtingen.
Gelderland valoriseert heeft bovendien een netwerk van deskundigen die kosteloos kunnen
adviseren over bijvoorbeeld juridische zaken, intellectueel eigendom, financiering en subsidies.

Gelderland valoriseert!
Innovatiestimulering vanuit vier kennisinstellingen
Over Gelderland valoriseert!
Gelderland valoriseert heeft als doel het innovatieve vermogen van de regio te versterken.
Het programma wordt mede gefinancierd door de Provincie Gelderland en het ministerie van
Economische Zaken. Kijk voor meer informatie op www.gelderlandvaloriseert.nl en
word lid van de LinkedIn-groep ‘Gelderland valoriseert’.

Contactpersonen:
Voor inhoudelijke informatie over de vouchers, leningen en trainingen, kun je contact opnemen
met de contactpersonen van de onderstaande kennisinstellingen:
HAN

Einte Visser

einte.visser@han.nl

ArtEZ

Cily Smulders

c.smulders@artez.nl

Van Hall Larenstein

Rien van der Velde

rien.vandervelde@hvhl.nl

Radboud Universiteit

Hein van der Pasch

h.vanderpasch@ru.nl

Secretariaat:
Voor algemene informatie kun je contact opnemen met Monique Morel, 026 - 36 58 359
of mailen naar monique.morel@han.nl.

