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ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE INNOVATIEBIJDRAGE 
 

Overwegingen 
 Deze voorwaarden zijn van toepassing op aanvragers van projecten die (financiële) 

ondersteuning vragen voor een ontwerptraject of een proof-of-conceptproject. 
 Stichting Future City heeft de voorwaarden tot het verstrekken van financiële steun mede in 

overleg met de Provincie Utrecht vastgesteld en is op basis hiervan vrij in haar keuze een bepaald 
project wel of niet financieel te ondersteunen;  

 Future City verstrekt een financiële bijdrage aan projecten die betrekking hebben op de 
ontwikkeling en verbetering van het economische ecosysteem binnen de provincie Utrecht én 
gebruik maken van de FIWARE techniek;  

 Future City verleent in beginsel, zulks ter uitsluitende beoordeling van de stichting, slechts 
financiële steun aan projecten of programma’s waarvan is aangetoond of aannemelijk gemaakt 
dat zij voorzien in een behoefte, vernieuwend zijn en die aansluiten bij de doelstellingen van de 
stichting;  

 
Artikel 1 Toepasselijkheid  
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aanvraagprocedure voor een financiële 
bijdrage, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders tussen stichting Future City en de Aanvrager is 
overeengekomen.  
 
Artikel 2 Begripsbepalingen  
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  
 
Aanvraag:  verzoek tot een financiële bijdrage in de kosten van een project;  
Aanvrager:  de rechtspersoon die een verzoek voor een financiële bijdrage heeft ingediend bij 

stichting Future City;  
BC:  het Beoordelings Committee van de stichting;  
Project:  het project ten behoeve waarvan de financiële bijdrage wordt aangevraagd; 
Financiële  
bijdrage:  de door de stichting verstrekte financiële middelen die bestemd zijn voor de 

ondersteuning van het in de aanvraagformulier omschreven Project; die middelen zijn 
uitsluitend beschikbaar gesteld voor dit project, zij gelden niet als een betaling voor 
het verbruik van diensten en/of goederen of aan de stichting geleverde goederen 
en/of diensten. 

 
Artikel 3 Aanvraag  
3.1 Slechts aanvragen die door een rechtspersoon zijn ingediend, worden in behandeling genomen. 

De aanvraag dient gesteld te worden op het aanvraagformulier van de stichting Future City.  
3.2 Door een aanvraag in te dienen komt een initiatief in aanmerking voor een bijdrage van 

maximaal € 5.000,- voor een ontwerptraject en maximaal € 25.000,- voor een Proof of 
Concept-traject 

3.3 De bijdrage is maximaal 33% van de in de ingediende projectbegroting opgenomen begroting.  
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3.4 Alleen compleet ingediende aanvragen worden in behandeling genomen. Complete aanvragen 
bevatten een ingevuld aanvraagformulier en een Pitch Presentatie 

3.5 De invulling en vorm van de slides in de Pitch Presentatie staan volledig vrij, behalve de 
inhoudsopgave en de titels van de slides. Deze staan vast en hebben de volgende titels:  

1) Introductie aanvrager(-s) en project(-idee) 
2) Oplossing en FIWARE-relevantie 
3) Markt en concurrentie 
4) Team (intern/extern) 
5) Mijlpalenplanning en begroting 

3.7   Aanvragen kunnen per mail ingediend worden via info@future-city.nl   
3.8  Aanvraagformulieren zijn digitaal te downloaden via www.future-city.nl/ondersteuning-
innovatie/ 
 
Artikel 4 Beoordeling  
4.1 Indien de Aanvraag is ingediend en aan alle voorwaarden  is voldaan, zal de Aanvraag in beginsel 

tijdens de eerstvolgende vergadering van het BC worden behandeld. De stichting geeft 
hieromtrent echter geen garantie. 

4.2 Het BC beslist in eerste en enige instantie over toekenning en afwijzing van de Aanvraag door 
de stichting. De beslissing van het BC is altijd een finale beslissing. Stichting Future City is niet 
gehouden haar beslissing nader toe te lichten. Over de inhoud van de beslissing c.q. het oordeel 
van het BC kan niet nader worden gecorrespondeerd.  

4.3 Het besluit van geaccordeerde projecten wordt via een e-mail teruggekoppeld naar de 
aanvrager. 

4.4 Geaccordeerde projecten worden via de website en sociale media verspreid. 
 
Artikel 5 Uitsluiting aansprakelijkheid en vrijwaring  
5.1 Stichting Future City sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor schade, indien de 

financiële bijdrage uiteindelijk niet wordt verleend.  
5.2 De wijze waarop de stichting de aanvraag voor een financiële bijdrage behandelt, kan nimmer 

leiden tot aansprakelijkheid van stichting Future City.  
5.3 Aanvrager vrijwaart stichting Future City voor aanspraken van derden ter zake van schade die zij 

mogelijk lijden ten gevolge van verwachtingen met betrekking tot de verlening van de financiële 
bijdrage die uiteindelijk niet door de stichting wordt verleend.  

 
Artikel 6 Publiciteit  
6.1  Future City wordt als ondersteunende organisatie meegenomen in alle publiciteit (on- en offline) 

die door dat de uitvoerende organisatie en/of de aanvragende organisatie wordt geïnitieerd. 
Stichting Future City stelt hiervoor tevens haar eigen netwerk en kanalen ter beschikking. 

6.2 Het is toegestaan de financiële bijdrage van stichting Future City openbaar te maken en daarover 
te communiceren. 

6.3 Stichting Future City is bevoegd het Project te vermelden of te doen vermelden op door haar 
aan te wijzen website of in nieuwsbrieven, verslagen, brochures en/of andere publicaties. 
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Artikel 7 Toepasselijk recht, bevoegde rechter 
Nederlands recht is van toepassing. Alle geschillen, die in verband met of naar aanleiding van de 
aanvraag voor een financiële bijdrage of naar aanleiding van deze algemene voorwaarden ontstaan, 
met inbegrip van geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan, zullen worden beslecht door 
de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland.  
 
Artikel 8 Eindrekening en betaling 
8.1 De bijdrage wordt achteraf betaald aan de aanvrager als het eindresultaat (ontwerp en/of POC) 

is voltooid en positief beoordeeld en een eindrekening is opgesteld. Stichting Future City 
beoordeelt het eindresultaat en vraagt een evaluatie van de uitvoering van het project aan de 
aanvrager. 

8.2 Indien afgeweken wordt van het in het aanmeldingsformulier en pitch gepresenteerde plan 
dient u dit zo snel mogelijk kenbaar te maken aan de stichting, waarna de aanvraag opnieuw 
zal worden beoordeeld. Indien u niet opnieuw een aanvraag indient, danwel dat de stichting de 
aanvraag negatief beoordeeld, vervalt het recht op de financiële bijdrage.  

8.3 De bijdrage wordt uiteindelijk berekend als percentage (maximaal 33%) van de definitief 
gerealiseerde projectkosten (exclusief BTW) zoals blijkt in de eindrekening. 

8.4 Ten behoeve van de beoordeling kunnen bewijsstukken worden opgevraagd (zoals 
urenadministratie, facturen, bewijs van betaling) 

8.5 Bij verlening van een ondersteunende bijdrage, kan stichting Future City vragen om een 
tussentijdse rapportage, waarin de reeds verrichte activiteiten en resultaten worden 
beschreven en de planning voor het resterende deel. 

8.6 De bijdrage wordt voldaan, als aan alle voorwaarden is voldaan, op een door de Aanvrager 
opgegeven naam en rekeningnummer o.v.v. Innovatiebijdrage Future City < Projectnaam > 


