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TripleA Horizon 2020 

Triple-A in één oogopslag 
Triple-A heeft een zeer praktische resultaatgerichte aanpak opgezet en streeft 

naar een zo’n kort mogelijke weg naar betrouwbare informatie die antwoord 

geeft op drie vragen: 

• Hoe assess je de financieringsinstrumenten en hun risico's op zo’n vroeg 

stadium? 

• Hoe komen we tot agreement over Triple-A investeringen, op basis van 

geselecteerde key performance indicatoren? 

• Hoe assign je geïdentificeerde investeringsideeën een mogelijk 

financieringsinstrument toe? 

Het Triple-A proces bestaat uit drie cruciale stappen: 

• Stap 1 - Assess: Door middel van het maken van risicoprofielen en een 

mitigatiebeleid van deelnemende lidstaten (LS), een web-based 

database, die het mogelijk maakt een vergelijking  te maken tussen landen 

en sectoren, door identificatie van marktrijpheid, door uitwisseling van 

ervaringen van goede methoden mogelijk te maken waardoor de 

onzekerheid voor investeerders drastisch wordt verminderd. 

• Stap 2 - Agree: Door middel van de gestandaardiseerde Triple-A-tools, 

het maken van efficiënte benchmarks en stellen van duidelijke richtlijnen 

welke worden vertaald in de talen van alle consortiumpartners wat lijdt tot 

het versneld opschalen van investeringen. 

• Stap 3 - Assign: Door middel van pilots in het land die reproduceerbaar 

zijn en algehele exploitatie, inclusief hun aanbevelingen over realistische 

en haalbare investeringen in de nationale en sectorale context, evenals 

over financiering op korte en middellange termijn mogelijk maken. 
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