Financial instruments (e.g)

...

Innovation instruments in
Flanders
• Bedrijfsonderzoek - gedreven door bedrijven
» KMO-portefeuille
› Voor wie? kmo’s en beoefenaars van vrije beroepen
› Voor wat? opleiding en advies
› Bedrag € 10.000 voor kleine ondernemingen of € 15.000 voor
middelgrote ondernemingen

» KMO-groeisubsidie
› Voor wie? kmo’s met een vestiging in Vlaanderen
› Voor wat? strategisch advies van een externe dienstverlener of de
bruto loonkost van de aanwerving van een strategisch profiel
› Bedrag max. € 50.000 subsidie per jaar per groeitraject

• Bedrijfsonderzoek (ctd)
» Ontwikkelingsproject
› Voor wie? ondernemingen met economische activiteit in het
Vlaamse Gewest
› Voor wat? personeels- en andere kosten gerelateerd aan een
ontwikkelingsproject
› Bedrag subsidie 25 tot 50 % van de projectbegroting met een
minimum begroting equivalent aan een steun van € 25.000

» Ontwikkelingsproject op pilootschaal/demo-activiteiten
› Voor wie? ondernemingen met economische activiteit in het
Vlaamse Gewest
› Voor wat? personeels- en andere kosten gerelateerd aan een
ontwikkelingsproject
› Bedrag subsidie 25 tot 50% van de projectbegroting met een
minimum begroting equivalent aan een steun van € 100.000

• Bedrijfsonderzoek (ctd)
» Onderzoeksproject
› Voor wie? Onderneming actief in het Vlaamse Gewest
› Voor wat? personeels- en andere kosten gerelateerd aan de
kennisopbouwfase van een innovatietraject
› Bedrag 25 tot 60 % van de projectbegroting, met een
minimumbegroting equivalent aan een subsidie van € 100.000

» Baekelandt mandaten
› Voor wie? consortium bestaande uit (minimum) een Vlaams
bedrijf, een Vlaamse universiteit en een doctorandus
› Voor wat? uitvoeren van een doctoraatsproject met
meerwaarde voor het bedrijf
› Bedrag 50 tot 80% van de personeels- en werkingskosten van
de doctorandus

• Collectief onderzoek - gedreven door
kennisinstellingen
» Collectieve O&O projecten
› Voor wie? organisaties voor onderzoek en kennisverspreiding
› Voor wat? innovatieve oplossingen voor concrete problemen
en kennisverspreiding
› Bedrag 80% van de aanvaarde begroting (nog niet definitief
gekend)

» Strategisch basisonderzoek (FWO, www.fwo.be)
› Voor wie? onderzoeksinstellingen
› Voor wat? strategische basisonderzoek voor latere
economische of maatschappelijke toepassingen
› Bedrag » Het programma Strategisch BasisOnderzoek (SBO) betreft
vernieuwend onderzoek dat in geval van wetenschappelijk succes
een vooruitzicht biedt voor latere economische of
maatschappelijke toepassingen (onder de vorm van een nieuwe
generatie van producten, processen en/of diensten).

Financial instruments Wallonia
• SPW DG06 - Agence pour l'entreprise et
l'innovation (AEI) - le portail Infos-Entreprises:
Le prêt Coup de Pouce

Financial instruments Brussels
•

Boost - Innovation vouchers

•

Rise - Innovative Starters

•

Bridge - Strategic Platforms

•

Shape - Experimental Development

•

Co-create - Urban Resilience

•

Start - Proof of Business

•

Connect - International Partnerships

•

Team Up - Academic Research & Industry

•

Evaluate - Feasibility Studies

•

Test-it - Living Labs

•

Explore - Industrial Research

•

Upgrade - Process Innovation

•

Launch - Brussels spin-out

•

•

Protect - Patents

Interregional: Brussels-Capital Region &
Wallonia / Flanders, BEL-SME

Financial instruments Europe
• Horizon 2020:
» Smart, green and integrated transport:
› An inclusive digitally interconnected transport system meeting citizens' needs (Dec 2018)

› Developing and testing shared, connected and cooperative automated vehicle fleets in
urban areas for the mobility of all (Dec 2018)
› Human centred design for the new driver role in highly automated vehicles (Dec 2018)
› …

» EIT-Urban mobility:a cross-cutting challenge

• CEF
» Transport call for proposals (2018)

• CIVITAS

