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Develop to invest-regeling | Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties 
Het ROW (Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties) is bedoeld voor ondernemers die een plan hebben waarbij 

een bijdrage geleverd wordt aan: 

• Het verbeteren van de kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen; 

• De groei/ het behoud van werkgelegenheid; 

• Innovatie en ketenversterking binnen de Brainport-regio. 

Het ROW wil initiatieven van ondernemers ondersteunen om tot realisatie van (ruimtelijke) plannen te komen. 

Om die reden is het ROW opgericht en wenst zij met deze regeling bedrijven te stimuleren om tot een aanvraag 

te komen. 

Doel DTI-regeling:  
De DTI- regeling maakt het mogelijk om externe expertise in te huren naar de haalbaarheid van een 

(her)ontwikkelingsproject. Een dergelijk onderzoek wordt door de aanvrager nodig geacht voor het kunnen doen 

van een kansrijke subsidieaanvraag. Het haalbaarheidsonderzoek resulteert in een plan van aanpak/ business 

case welke gebuikt kan worden ter onderbouwing van de ROW-aanvraag. 

Voorwaarden DTI-regeling: 
Er is in totaal een bedrag van maximaal € 50.000 voor 2021. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst 

behandeld tot het moment dat het maximumbedrag is bereikt. 

Een aanvraag voor de DTI-regeling kan alleen plaatsvinden nadat een gesprek heeft plaatsgevonden met de 

fondsmanager ROW. Het DTI-traject dient er toe te leiden dat de aanvrager de beschikking krijgt over een 

bruikbare businesscase om tot een aanvraag bij het ROW te komen. 

De regeling kent de volgende voorwaarden: 

• Het ondersteunen van aanvragers die voornemens zijn om een aanvraag bij het ROW in te dienen en 

waar op basis van de inhoudelijke motivering blijkt dat deze mogelijk aan de criteria kunnen voldoen; 

• De aanvrager dient een gemotiveerd verzoek in bij ROW van maximaal 1 A4 (samen met CV + offerte 

van de partij die wordt ingehuurd in de bijlage). In de aanvraag dient o.a.  duidelijk naar voren te komen 

waarom deze partij wordt ingehuurd in relatie tot het plan van de ondernemer; 

• Per aanvraag is een bedrag van maximaal € 7.500 beschikbaar; 

• De ontvanger van de bijdrage is verantwoordelijk voor de inhuur van de externe partij; 

• Aanvrager kan achteraf maximaal 50% van de kosten declareren bij ROW; 

• Voor vergoeding komen in aanmerking de daadwerkelijk in rekening gebrachte kosten voor de 

aangevraagde werkzaamheden (overleggen van facturen) tot een maximum van € 7.500 of indien lager 

het bedrag zoals aangegeven in  de goedgekeurde DTI-aanvraag; 

• De kosten die gemaakt worden om de businesscase verder uit te werken vormen een belemmering voor 

de aanvrager om snel door te kunnen gaan met de ontwikkeling waardoor mogelijk een momentum 

wordt gemist; 

• Het lukt de aanvrager niet om de kosten op een andere wijze te dekken (bijv. MRE-subsidie); 

• Inzet van experts is noodzakelijk om te komen tot een aanvraag bij het ROW omdat op die manier beter 

aangetoond kan worden dat aan de voorwaarden van het ROW voldaan kan worden; 

•  
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• De aanvrager gaat een overeenkomst aan met de partij die ingehuurd wordt en is draagt de 

verantwoordelijkheid over het resultaat. 

 

Het resultaat dient er toe te leiden dat aanvrager de beschikking krijgt over businesscase om tot een aanvraag 

bij het ROW te komen.  

Wijze van aanvragen: 
Een verzoek om in aanmerking te komen voor  een bijdrage DTI kan per mail worden ingediend bij: 

row@stedelijkgebiedeindhoven.nl  

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Johan Gielen 06 – 148 677 18. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AANVRAAGFORMULIER DEVELOP TO INVEST 

Het verzoek bevat naast onderstaande gegevens een omschrijving van het project + CV externe + offerte. 

Projectnaam    : Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

Locatie project : Klik hier als u tekst wilt invoeren. (voeg kaart en kadastrale   

    gegevens toe) 

Gemeente    : Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

Naam bedrijventerrein   : Klik hier als u tekst wilt invoeren. (naam uit de subsidieverordening) 

Doelstelling van het project  : Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

Startdatum project   :  Dag  Maand  Jaar 

  20 

Einddatum project   : Dag  Maand  Jaar 

   20 

 

Waarom denkt u dat uw project aan de 

regeling kan voldoen   : Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

Toelichting waarom extra onderzoek 

noodzakelijk is (doel aanvraag)  : Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

 

Binnen 14 werkdagen ontvangt u van de ROW een bericht of de aanvraag wel/ niet akkoord is. Aanvraag wordt 

als een onderdeel van de totale subsidieaanvraag gezien zoals hier (LINK NAAR SUBIDIEREGELING OPNEMEN) is 

opgenomen. 
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