Criteria en toelichting voucher
de Kracht van New Business Oss

Criteria: Waaraan moet het initiatief voldoen om voor een voucher van de Kracht van New
Business Oss in aanmerking te komen:
• Samenwerking: het initiatief bestaat uit minimaal 2 partijen uit de gemeente Oss (hierna te noemen
Oss of Osse) die samenwerken, welke voor gezamenlijke rekening en risico de nieuwe dienst of het
product in de markt zetten (N.B. inkoop van dienst/product door een Osse partij bij andere Osse partij
is géén samenwerking). Minimaal 2/3 van de initiatiefnemers is in Oss gevestigd.
• Het is aannemelijk dat het initiatief bijdraagt aan een versterking van de werkgelegenheid in Oss en
de omliggende woonplaatsen van de gemeente Oss.
• De initiatiefnemers zijn geen starters; de bedrijven staan minimaal 3 jaar ingeschreven bij de KvK.
• Het maximaal aan te vragen bedrag van een voucher is € 20.000, =. (excl. btw)
• Er kan maximaal 1 voucher per initiatief aangevraagd worden.
• Tegenover het aangevraagde bedrag staat een cofinanciering van minimaal 50%.
• De voucher dient terugbetaald te worden, hierin doet de aanvrager een eigen voorstel voor
revolverendheid inclusief een voorstel van rente met een minimum van 100% van de uitgiftewaarde
van de voucher. Vanuit de Kracht van New Business Oss wordt het gezien als een revolverend fonds:
de gedachte vanuit financiële duurzaamheid om toekomstige initiatieven ook vooruit te kunnen
helpen.
• De terugbetaling van de voucher is eenmalig verschuldigd. Dit wordt gedaan naar aanleiding van de
door de deelnemers verplicht aan te leveren financiële gegevens. De financiële gegevens kunnen door
de procesmanagers tussentijds en na afronding van het project opgevraagd worden.
• De Kracht van New Business wordt genoemd in alle relevante media-uitingen van het initiatief. De
initiatiefnemer ontvangt een presskit met logo e.d. die zij kunnen inzetten.

Kostensoorten
• Loonkosten en loonkostenberekening
De loonkosten moeten verantwoord worden op basis van een urenverantwoording. Alleen de
verantwoorde uren vermenigvuldigd met het berekende uurtarief komen voor de voucher in
aanmerking. De loonkosten moeten marktconform zijn.
• Kosten externe adviseurs
De kosten van externe adviseurs komen voor steun in aanmerking mits het uurtarief maximaal
€100, = bedraagt. Is het uurtarief hoger dan komen de meerkosten niet voor steun in aanmerking
maar moeten deze volledig betaald worden door de voucher verkrijger.
• Investeringen
Investeringen in onroerende goederen komen niet voor steun in aanmerking. Kleine investeringen in
met name roerende goederen die onderdeel vormen van de exploitatie van het project alleen voor de
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duur van het project c.q. de exploitatieperiode waarover voucher verleend wordt, komen wel voor
steun in aanmerking.
• Exploitatiekosten
Deze komen alleen voor steun in aanmerking indien zij vallen en gemaakt worden binnen de duur van
het project en onlosmakelijk gekoppeld zijn aan het project.
• Reis- en verblijfkosten
Reis- en verblijfkosten komen in aanmerking mits zij verantwoord kunnen worden en noodzakelijk zijn
voor het goed verlopen van het project. De voorwaarden zijn gekoppeld aan wettelijke en fiscale
voorwaarden en volgen de richtlijnen van de gemeente Oss.
• Communicatiekosten
Communicatiekosten komen niet voor steun in aanmerking. De Kracht van New Business Oss zal in
publieke uitingen genoemd worden met naam en logo. De presskit is te downloaden via de website
www.newbusinessoss.nl/vouchers
• Overige kosten
In geval overige kosten gemaakt worden buiten de hier genoemde categorieën en de aanvrager niet
kan beoordelen of deze voor steun in aanmerking komen, is het raadzaam dit vooraf voor te leggen
aan het secretariaat alvorens verplichtingen aan te gaan. Het secretariaat zal in dat geval zo snel
mogelijk een uitspraak doen over het al dan niet subsidiëren van deze kosten.
• Plaats (Inzet van de voucher)
Is uitsluitend voor goederen en of diensten die uit Nederland betrokken worden.

Verantwoording: De Kracht van New Business Oss kan voor het beoordelen van de robuustheid
van de businesscase naar eigen inzicht stukken opvragen zoals:
• (Voorlopige) jaarcijfers
• Debiteurenlijst
• Crediteurenlijst
• Recente winst- en verliesrekening
• Loonkosten: getekende urenstaten en heldere berekening van het marktconforme uurtarief.
• Kosten derden: een factuuroverzicht waarin alle facturen met betaaldata zijn opgenomen met
kopieën van de betreffende facturen.
• Overige genoemde kosten: declaraties en/of overige bewijzen van betaalde rekeningen dan wel
gewaardeerde inzet van anderen.
•Aanvullend, ten behoeve van het toetsen, kan dKvNBO een accountantsverklaring opvragen.

