
  Versie november 2021 

Template Project Pitch  
Behorend bij aanvraag bijdrage IKOB-Stimuleringsfonds 
 

Personen of organisaties die in aanmerking willen komen voor een bijdrage uit het IKOB-
Stimuleringsfonds kunnen gedurende de pitch-periode die daarvoor wordt aangewezen een aanvraag 
indienen. Hiertoe dient een pitch-formulier zoals dat door IKOB wordt voorgeschreven gehanteerd te 
worden. Als bijlage dient een pitch te worden gevoegd.  

Onderstaand treft u een template / indeling voor een beknopte pitch van het plan dat bij de aanvraag 
gevoegd dient te worden. Bij voorkeur wordt voor iedere paragraaf niet meer dan 1 A4 gebruikt. 

 

Samenvatting 
De samenvatting mag maximaal 1 pagina (A4-formaat) beslaan en kan, openbaar worden gepubliceerd 
na toekenning van de aanvraag. 

Paragraaf 1: Projectomschrijving  
In deze paragraaf wordt bij voorkeur op 1 A4 een beknopte omschrijving gegeven van: 

- Aanleiding 
- Probleemstelling 
- Marktbehoefte 
- Concreet projectresultaat 

Paragraaf 2: Innovatie en maatschappelijke impact 
In deze paragraaf wordt bij voorkeur op 1 A4 een beknopt uiteengezet: 

- De innovatie die wordt nagestreefd 
- De bijdrage die met het project geleverd wordt aan de maatschappij (dit kan thema’s betreffen 

zoals: MVO, veiligheid, duurzaamheid, circulariteit)  
- Zijn er concurrerende initiatieven bekend? 

Paragraaf 3: Plan van aanpak  
In deze paragraaf wordt de organisatie en het tijdpad van het project beschreven 

- Wie is / zijn betrokken bij de uitvoering? 
o Welke projectpartners zijn betrokken en wat is hun belang? 

- Wat is de taak-/activiteitenverdeling tussen de partners? 
- Welke tijdsplanning wordt gehanteerd bij het project? 

Paragraaf 4: Financiën 
In deze paragraaf is een beschrijving opgenomen van: 

- Begrote kosten voor het project 
- De (co-)financiering door betrokken partners 
- Onderbouwing van het deel waarvoor een bijdrage van het St. IKOB Stimuleringsfonds wordt 

gevraagd. 

Ondertekening / co-financieringsverklaring 
De pitch wordt ondertekend door de aanvrager én vertegenwoordigers van de betrokken 
projectpartners. Hiermee vormt de pitch / het projectplan een cofinancieringsverklaring. 


