KRACHT-criteria Twente Board
Projecten, ideeën, initiatieven en andere voorstellen die binnenkomen bij de Twente Board worden getoetst aan de KRACHT-criteria. In deze
bijlage de beschrijving van de criteria.
K= Kansrijk

Omschrijving
Vernieuwing, innovatieve karakter
Economische waarde
Structurele versterking ecosysteem

Uitwerking
Algemeen
- Betrokkenheid vanuit het bedrijfsleven/private sector is een vereiste, financieel of inkind - knockout.
- De projectaanvraag mag maximaal twee keer ingediend worden, inclusief eventuele
aanpassingen.
- Kwaliteit van vernieuwende, organisatorische, economische en financiële aspecten (oa
bijdrage publiek/privaat)
- Kwantiteit (markt)potentie/schaalbaar (regionaal/nationaal/internationaal)
Techniek als Motor: versterking van het ecosysteem waarin stuwende techniek in alle
sectoren tot bloei komt
- Technologische vernieuwing of wezenlijke nieuwe toepassing van een bestaand
product, dienst of proces
- Werkgelegenheid in Techniek
Arbeidsmarkt & Talent: verminderen van spanning op arbeidsmarkt, tussen vraag & aanbod
en tussen onderwijs & arbeidsmarkt
- Opleidingsniveau/ naar hoger niveau leiden
- Inspelen op kansrijke sectoren, maatschappelijke trends
- Talent verbinden aan regio en/of behouden
Bereikbaarheid & Vestigingsklimaat: startups met internationale potentie ontwikkelen en
(inter)nationale topbedrijven behouden en aantrekken
- Activiteiten dragen bij kennisvalorisatie, kennistransfer en business development
- Faciliteiten om onderzoek en innovatie uit te voeren
- Netwerk tbv nieuwe verbindingen en/of samenwerking
Circulaire economie & Duurzaamheid: Twentse economie die circulair en volhoudbaar is en
die een transitie maakt van fossiele naar hernieuwbare energie
- Activiteit draagt bij aan transitie naar een circulaire economie

-

Activiteiten dragen bij efficiënt grondstoffengebruik (resource efficiency)
Reductie CO2-uitstoot
Nieuwe samenwerkingsvormen die leiden tot nieuwe producten, diensten en
technologieën

R = Regionaal

Activiteiten en resultaten komen ten
goede aan Twente. Meerwaarde
wordt gecreëerd door bovenregionale
samenwerking

-

Mate van regio-brede samenwerking/deelname (1-14 gemeenten)
Mate van regio-overstijgende samenwerking
Mate waarin aan regionale impact (geografisch én economisch) wordt bijgedragen

A = Aanvullend

Nieuw ten opzichte van bestaande
activiteiten,
Complementariteit deelnemers/
sector-overstijgende combinaties

-

Activiteiten onderscheiden zich ten opzichte van bestaande regionale/(inter-) nationale
ontwikkelingen of alternatieven
Mate van complementariteit van deelnemers (3Os)
Bijdrage aan versterking van samenwerking 3Os

C = Concreet

Uitvoerbaarheid
Samenstelling projectteam

-

Activiteiten zijn haalbaar, (technologische) risico’s zijn verkend en te beheersen
Activiteiten kunnen worden bijgestuurd
Kennis en kunde voor succesvolle uitvoering van het project is in projectteam aanwezig

H = Helder

SMART-doelstellingen en planning
Uitwerking in aanpak

-

Er is een planning met doelstellingen die zijn uitgewerkt volgens het SMART-principe
(Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden)
Activiteiten zijn logisch en nodig om doelstelling te realiseren

T = Toekomstgericht

Inspelen op maatschappelijke trends
Aard van impuls: ‘tijdelijk’/inspelen op
conjunctuur of structurele versterking
ecosysteem
Bijdrage aan strategische
doelstellingen Twente Board
Duurzaam businessmodel

-

Activiteiten dragen bij aan maatschappelijke trends
Activiteiten leiden tot structurele versterking van het ecosysteem
Activiteiten leveren bijdrage aan strategische doelstellingen Twente Board, moet in
verlengde liggen van meerjarenstrategie.
Activiteiten hebben een duurzaam karakter en kunnen op termijn op eigen benen
staan.

