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UITDRUKKING VAN INTERESSE(EXPRESSION OF INTEREST(EOL)) VOOR HET INSTELLEN VAN 

BEELDSCHERM FABRICATIE-EENHEDEN (FABRIEKEN) IN INDIA 
 
1. Inleiding 

 
1.1 Elektronica dringt door in alle sectoren van de economie en de elektronica-industrie heeft 

een transversaal economisch en strategisch belang. Momenteel met een waarde van ongeveer 

$ 2 biljoen, wordt verwacht dat de wereldwijde elektronicamarkt dat aanzienlijk zal doen 

groeien gezien de toenemende penetratie van opkomende technologieën. Het aandeel van 

India in de wereldwijde elektronicaproductie is in 2012 gestegen van 1,3% tot 3,6% in 2019. De 

binnenlandse elektronicaproductie is substantieel gestegen van INR 1.90.366 crore in 2014-15 

tot INR 5.33.550 crore in 2019-20 bij een CAGR van 23%. 
 

1.2 Beeldschermen vormen een aanzienlijk deel van de totale Bill of materials (BoM) in 

elektronische producten. Beeldschermen zijn bijvoorbeeld goed voor meer dan 25% van de 

BoM in het geval van smartphones en meer dan 50% in het geval van lcd/ led-tv's. De Indiase 

markt voor beeldschermpanelen wordt geschat op ~$ 7 miljard, en dat zal naar verwachting 

ook groeien tot ~15 miljard dollar in 2025. Aan de huidige eisen wordt alleen voldaan door 

invoer. 
 

1.3 Volgens schattingen van ELCINA, lijdt de sector voor fabricage van elektronische 

componenten aan een handicap van ongeveer 10% vanwege het gebrek aan toereikende 

infrastructuur, binnenlandse toeleveringsketen en logistiek; hoge financieringskosten; 

onvoldoende beschikbaarheid van goede elektriciteit; beperkte ontwerpmogelijkheden en 

focus op R&D door de industrie; en tekortkomingen in de ontwikkeling van vaardigheden. 

Gezien dit en gezien de kapitaalintensieve aard van de fabricage van beeldschermen, is 

het nodig de industrie te stimuleren om beeldscherm fabrieken in India op te zetten. 
 

1.4 Dienovereenkomstig wordt het bericht met uitnodiging voor Expression of Interest (EoI) 
, uitgegeven voor het opzetten van op LCD/OLED/AMOLED/QLED gebaseerde beeldscherm 
fabrieken in India. 

 
2. Expression of Interest (EoI) 
 

2.1 Het Ministerie van Elektronica en Informatietechnologie (MeitY) nodigt bedrijven die 
zich wensen te richten op LCD/OLED/AMOLED/QLED gebaseerde beeldschermfabrieken in 
India, uit voor een Expression of Interest (EoI) 

 
2.2 De informatie die wordt ontvangen in reactie op deze EoI kan worden gebruikt om 
een schema opstellen voor het opzetten van beeldschermfabrieken in India. 

 
2.3 De Expression of Interest (EoI) dient binnen de gestelde tijdlijn te worden ingediend 
op het volgende adres: 



Shri Saurabh Gaur 
 

Gezamenlijke secretaresse  
Ministerie van Elektronica en Informatietechnologie (MeitY)  
Kamer nr. 4016, elektronica Niketan  
6, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi - 110003  
Tel: + 91-11-24301210; + 91-11-24363071  
E-mail: fab.eoi-dit@meity.gov.in 

 

2.4 Indiening van een voorstel naar aanleiding van deze uitnodiging tot indienen van 
EoI, wordt geacht te zijn gedaan na zorgvuldige studie en onderzoek van dit document 
met volledig begrip van de voorwaarden, bepalingen en implicaties. 
2.5 

 

S. Nr. Informatie Details 

1. Eol Nr. en datum W-38/6/2021-IPHW 

  Gedateerd: 16.03.2021 

2. Laatste datum voor 30.04.2021 

 indiening van Eol  

 Voorstel  
 
 

3. Geschiktheidscriteria 
 

Bedrijven/consortiums/joint ventures die voldoen aan de volgende criteria komen 
in aanmerking om een antwoord op deze EoI in te dienen: 

 

 Geschiktheidscriteria 

Technologie Een aanvrager moet beschikken over relevante IP en technologie voor het 
 opzetten en bedienen van een beeldscherm fabriek. In het geval van een 

 consortium/joint venture, kan ook aan dit criterium worden voldaan door 

 een of meer partnerbedrijven. 
 OF 

 Een aanvrager moet zijn binnengekomen/een intentie hebben getoond 

 om deel te nemen in ToT/koopovereenkomst(en) met een entiteit(en) die 

 beschikt over relevante IP en technologie voor het opzetten en het 

 bedienen van een beeldscherm fabriek. 

Operationele Een aanvrager moet ten minste vijf (5) jaar ervaring hebben met het 

Ervaring runnen van een commerciële beeldscherm fabriek. In geval van een 

 consortium/joint venture, kan aan dit criterium worden voldaan door één 

 of meer partnerbedrijven. 
 OF 

 Een aanvrager moet zijn binnengekomen/een intentie hebben getoond 

 om deel te nemen in ToT / koopovereenkomst (en) met een entiteit (en) 

 die ten minste vijf (5) jaar heeft in het runnen van een beeldscherm 

 fabriek. 

mailto:fab.eoi-dit@meity.gov.in


 
4. Indiening van het voorstel voor blijk van belangstelling: Het EoI-voorstel mag worden ingediend 
in de vorm van een voorlopig projectrapport (PPR) waarin het volgende vermeldt staat: 
 

4.1 Voorgestelde locatie(s) 
 

4.2 land-, water- en stroomvereisten 
 

4.3 Technologiespecificaties inclusief voorgestelde procestechnologie(ën) zoals 
LCD/OLED/AMOLED/QLED, generatie van de voorgestelde beeldschermfabriek. 

 

4.4 Operationele details inclusief voorgestelde 
paneelproductiecapaciteit/maand, opstarttijdlijn en managementstructuur. 

 

4.5 Financiële details inclusief voorgestelde investering, financieringsbronnen en 

eigendomsstructuur; geprojecteerde P&L-verklaring, en de belangrijkste financiële 

indicatoren (IRR, ROI, ROCE, EBIDTA en NPV met en zonder verwachte overheidssteun). 
 

4.6 Gewenste steun van de regering van India, inclusief Grant-in-Aid (GIA), Viability Gap 

Funding (VGF) in de vorm van eigen vermogen en/of lange termijn Renteloze lening (LIFL), 

belastingvoordelen, infrastructuurondersteuning, vereiste wettelijke ontheffingen enz. 
 

4.7 Gewenste steun van de deelstaatregering in termen van ondersteuning door 
kapitaalsubsidie, omvang, waarde en aard van land; beschikbaarheid en kosten van 
het bevoorraden van water; en stroomtarief. 

 

4.8 Human Resources: vereiste van geschoolde mankracht en haalbaarheid/mogelijke 
modaliteiten/ondersteuning voor de ontwikkeling van talent met gebruikmaking van 
Indiase Universiteiten. 

 

4.9 Kapitaalgoederen: behoefte aan nieuwe/gerenoveerde kapitaalgoederen 
(fabriek, Machines, nutsvoorzieningen, etc.) 

 

4.10 Grondstof: details over de inkoop van grondstoffen via een duidelijke strategie met 
als doel de ontwikkeling van het ecosysteem voor de grondstofproductie in India. 

 

4.11 O&O-ondersteuning: gewenste ondersteuning voor O&O en 
voorgestelde mechanismen; Mogelijke Indiase R&D-tegenhanger of potentiële 
agentschappen/organisaties voor onderzoek (indien van toepassing). 

 

4.12 Markt haalbaarheid: beschikbaarheid van markt voor beeldscherm fabrieken, voorstel 
om de beeldschermfabriek geladen te houden om met optimale capaciteit te kunnen 
werken om de markt te kunnen bedienen. 

 

 

5. Voorbereidingskosten voor EoI-voorstellen en gerelateerde kwesties 
 

5.1 De aanvrager is verantwoordelijk voor alle gemaakte kosten in verband met deelname 
aan dit proces, inclusief, maar niet beperkt tot, kosten gemaakt in de voorbereiding van 

het voorstel, deelname aan vergaderingen/discussies. MeitY zal in geen enkele 

omstandigheid verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor deze kosten, ongeacht de 
uitkomst van het EoI-proces. 

 

5.2 Deze EoI verplicht MeitY niet om een contract te gunnen of deel te nemen aan 
onderhandelingen of verdere besprekingen. Verder zijn er mogelijk geen terugbetaalbare 
kosten gemaakt in afwachting van toekenning of ter voorbereiding van deze EoI. 



 
5.3 Alle materialen die door de aanvragers zijn ingediend in reactie op deze EoI, worden 
eigendom van MeitY onder wederzijds aanvaarde vertrouwelijkheidsovereenkomst. 

 

6. Algemene voorwaarden 
 

6.1 In het geval van een consortium van partners, moet voor elke partner de volgende 
details worden verstrekt: Een entiteit die eigenaar is van de technologie (proces en 
product die zijn voorgesteld) kan worden aangeduid als de Principal Technology Partner in 
een dergelijk consortium. 

 

7. Ondersteunende documenten: De volgende documenten moeten worden ingediend ter 
ondersteuning van de blijk van belangstelling: 
 

7.1 Begeleidende brief 
 

7.2 Voorlopig Projectrapport (PPR) zoals beschreven in paragraaf 4 
 

7.3 Documentatie waaruit blijkt dat men in aanmerking komt onder EoI, 
vorming/intentie van vorming van het consortium (LoI/MoU/andere documentatie zoals 
een brief van de bevoegde ondertekenaar van alle partners die het consortium zullen 
gaan vormen is ook acceptabel) 

 

7.4 Bedrijfsachtergrond inclusief bedrijfsprofiel en geografische locaties van operaties 
 

7.5 De documenten zoals hierboven opgesomd dienen op het adres te worden 
ingediend, dat is verstrekt in deze kennisgeving, als een fysieke kopie of via e-mail 

 

***** 


