
Over dit formulier
-         Met dit formulier kunt u vrijblijvend een projectidee of 

plan voorleggen aan de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO.nl).

-   Schrijf beknopt. Hoe concreter u de Quik Scan invult, des 
te beter wij kunnen beoordelen of uw idee kansrijk is.

-   RVO.nl toetst samen met u of uw idee aansluit bij de 
doelstellingen van de regeling.

-   Stuur formulier en eventuele bijlagen per e-mail naar 
RVO.nl (het e-mailadres staat hiernaast).

-   Eén van de adviseurs neemt zo spoedig mogelijk contact 
met u op. U wordt geadviseerd over de verdere 
ontwikkeling van uw projectidee en of het zinvol is om 
uw idee verder uit te werken tot een aanvraag.

-  Uw idee wordt strikt vertrouwelijk behandeld.
-  Lees eerst de informatie over DeZW op www.rvo.nl/u¦zw
-   Let op! Dit is een dynamisch PDF-formulier en bevat 

interactieve functies. Bij het aankruisen van antwoorden 
in het formulier kunnen extra vragen verschijnen. Vul 
daarom het formulier op uw computer helemaal in 
voordat u het verzendt.

Met deze regeling kunnen in Nederland gevestigde bedrijvenfin
nanciële ondersteuning krijgen voor buitenlandse investeringen in
één van de 68 DGGF-landen. Een sterke businesscase, lokale impact
en aandacht voor internationaal maatschappelijk verantwoord
ondernemen kenmerken de plannen die voor het Dutch Good
Growth 

Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
Postbus 93144
2509 AC Den Haag

1.1 Naam organisatie

1.2 Website

1.3  In welke sector is uw organisatie 
actief 

1.4 Aantal werknemers

1.5  Heeft uw organisatie een 
vestiging of filiaal in Nederland?

 
 
2.1 Contactpersoon

2.2  Telefoon

2.3  Mobiel

2.4  V>~rz}

E-mail

Quickscan
Dutch h§uxy ]£«y¨©¢y£© Fund

Onderdeel investeringen door Nederlands mkb <U=

T +31 (0)88 042 42 42
E klantcontact@rvo.nl
www.rvo.nl/d¦zw

1      Gegevens aanvrager

2      Contactpersoon bij de aanvrager

Quick Scan Dutch e¤ruv Z ¨v¥¦~v ¦ Fund CABG 
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3.1  Welke activiteiten heeft u 
voorzien?

 
 

3.2  In welk land vindt de investering 
plaats?                                                        UeZW z¥ sv¥tyz|srr¤ ¨¡¡¤ r}}v }r uv = svyr}¨v ¨¡¡¤ UXXW> v  ¥r t¦zv}r uv ?

3.3  Hoeveel bedraagt de totale  
investering?

3.4  Welke risico’s voorziet u?  

 

3.5   Beschrijf de markt, de 
commerciële kansen en het 
businessmodel 

3.6   Hoe gaat u de investering 
financieren?  

3.7   Welk instrument binnen DeZF 
heeft uw voorkeur?

4.1
  Zal deze transactie leiden tot  

groei van de werkgelegen- 
heid z  _vuv¤}r u, inclusief indirecte  
werkgelegenheid van bijvoor- 
beeld lokale toeleveranciers?

4.2  Zal deze transactie leiden tot  
duurzame overdracht van  
kennis en vaardigheden,  
technologie en innovatie?

Quick Scan
2 van 3

Rijksoverheid

3     Kerngegevens investering

€ ,00

Quick Scan Dutch e¤ruv Z ¨v¥¦~v ¦ W§ u CABG  

Financiering
Garantie
Participatiefonds

Commerciële risico’s

Financiële risico’s

Politieke risico’s

DWUe UeZW z¥ sv¥tyz|srr¤ ¨¡¡¤ r}}v }r uv = UeZW z¥ sv¥tyz|srr¤ ¨¡¡¤ r}}v }r uv = buitenlandse investeringen
 

4     celevantie van de transactie

Ja
Nee

Ja
Nee

Graag toelichten 

Graag toelichten 

Ja
Nee

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/landenlijst-dggf
http://www.dggf.nl/landenlijst


4.3  Zal deze transactie leiden tot  
het stimuleren van de  
productiekracht van het MKB  
in het land waar de investering  
wordt gedaan?

4.4  Zal deze transactie leiden tot  
andere positieve ontwikkelingen  
in het land waar de investering  
wordt gedaan, zoals bijvoorbeeld  
positieve effecten op milieugebied,  
vrouwelijk of jong ondernemerschap  
en/of gezondheidszorg?

5.1  Heeft uw organisatie een  
formeel MVO beleid?

5.2  Handelt uw organisatie volgens 
de OESO richtlijnen?

5.3  Voldoet uw projectidee of plan 
aan de OESO richtlijnen?

5.4  Betreft de te financieren 
activiteit een activiteit die op de 
FMO-uitsluitingslijst genoemd 
staat?

6.1  Heeft u contact gehad met  
de Nederlandse ambassade  
in het land van uw activiteit

  Indien ja, wie is uw  
contactpersoon:

U levert het formulier in
Stuur het volledig ingevulde formulier bij voorkeur per e-mail naar
klantcontact@rvo.nl. Let op! De projecttoets is geen financieringsaanvraag.

U ontvangt van ons een reactie
RVO.nl streeft ernaar om binnen 2 werkdagen contact met u op te nemen.

We verwerken uw persoonsgegevens, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering
van deze subsidieregeling. Uw persoonsgegevens worden niet voor andere
doeleinden gebruikt en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Voor
meer informatie zie rijksoverheid.nl/privacy
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Quick Scan Rijksoverheid

5     Kerngegevens iMVO

6     Eerder contact

Ja
Nee

Ja
Nee

Ja
Nee

Ja
Nee

Meer informatie over de richt-
lijnen vindt u op 
oesorichtlijnen.nl

Meer informatie over de FMO-
uitsluitingslijst vindt u op
fmo.nl

7     Vervolg

Ja
Nee

Ja
Nee

Ja
Nee

Graag toelichten 

Graag toelichten 

http://www.oesorichtlijnen.nl/oeso-richtlijnen/de-richtlijnen-t-kort
http://www.fmo.nl/exclusion-list
http://www.rijksoverheid.nl/privacy
http://www.oesorichtlijnen.nl/
https://www.fmo.nl/exclusion-list
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