Oproepdocument voor projectaanvragen 2019
COOCK
Kenmerken van de oproep COOCK
De kenmerken van het programma COOCK zijn beschreven in de Handleiding COOCK.
De oproep COOCK 2019 wordt opengesteld op maandag 8 april 2019. Projectaanvragen kunnen enkel via het
onlineplatform ingediend worden tot dinsdag 27 augustus 2019 om 12:00 uur ‘s middags.

De aanvraagprocedure verloopt online via een link op de website
Hoe u te werk moet gaan, staat, samen met alle documenten voor de opmaak van een projectaanvraag,
beschreven op de subpagina “aanvraagprocedure” op www.vlaio.be/coock.
Vergeet niet dat na het opladen van het projectvoorstel en de begroting, de rechtsgeldig vertegenwoordiger
(of gemandateerde) van elke partner online met zijn/haar eID het voorstel dient in te dienen. Pas dan is het
project finaal ingediend en krijgt iedereen een bevestiging. Nadien zijn geen wijzigingen meer mogelijk!

Infosessies en voorbesprekingen
Agentschap Innoveren & Ondernemen organiseert voor de geïnteresseerde projectaanvragers drie infosessies
alsook twee dagen waarop voorbesprekingen kunnen aangevraagd worden. Deze gaan door in het Ellipsgebouw,
Koning Albert II-laan 35 te 1030 Brussel. Inschrijven voor deze infosessies en/of voor een voorbespreking is
verplicht, via de website (webformulier) en dit tot uiterlijk 5 werkdagen voor elke infosessie/voorbespreking.
Gezien de plaatsen beperkt zijn, wordt er aangeraden tijdig in te schrijven.
- Infosessie: woensdag 24 april, om 14:00 uur
- Infosessie: maandag 6 mei, om 14:00 uur
- Infosessie: woensdag 5 juni, om 10:30 uur
- Voorbespreking: woensdag 5 juni, aansluitend op de infosessie
- Voorbespreking: woensdag 12 juni, vanaf 10:00 uur
Indien geen van beide data mogelijk zijn, kan er ook individueel een aanvraag voor een voorbespreking
ingediend worden. Gelieve dit tijdig aan te vragen via mail naar coock@vlaio.be.
Bij elke aanvraag voor een voorbespreking (webformulier of mail) vragen wij u om - naast de vragen die u wenst
te behandelen - steeds een korte samenvatting van het projectvoorstel (bij voorkeur het innovatiedoel > zie
aanvraagtemplate) toe te voegen.

Evaluatieprocedure
De evaluatieprocedure en –criteria worden beschreven in de ‘Handleiding COOCK’.
Na de ontvankelijkheid van uw projectaanvraag volgt een interactie met de behandelende adviseur. Indien
vereist voor de verduidelijking van het project, kan gevraagd worden om aanvullingen door te sturen en dit
binnen en periode van 5 werkdagen. Deze annex bevat max. 5 pagina’s en wordt elektronisch ingediend via mail
naar coock@vlaio.be met vermelding van het projectnummer.
De beslissing wordt voorbereid tegen december 2019.
Na beslissing wordt een overzicht van de gesteunde COOCK-projecten gepubliceerd op de website.

