Oproepdocument voor projectaanvragen 2019
Hogescholen AI
Kenmerken van de oproep Hogescholen AI
De kenmerken van deze oproep zijn beschreven in de aanvraagtemplate projecten AI_HS_2019. Specifiek
binnen deze oproep worden enkel onderzoeksgroep(en) van hogescholen toegelaten als aanvrager(s). Voor
maximum 1/3 van de begroting kan beroep gedaan worden op de medewerking van andere
onderzoeksorganisaties. Voor het overige gelden de modaliteiten van het TETRA-programma (zie Handleiding
TETRA).
De oproep Hogescholen AI wordt opengesteld op 27 mei 2019. Projectaanvragen kunnen enkel via de online
module van TETRA ingediend worden tot dinsdag 17 september 2019 om 12.00 uur ‘s middags.
Hoe u te werk moet gaan, staat, samen met alle documenten voor de opmaak van een projectaanvraag,
beschreven op het tabblad ‘aanvraagprocedure’ van www.vlaio.be/TETRA.
Voor deze specifieke oproep dient de template aanvraagtemplate projecten_AI_HS_2019 en de begroting
opgeladen te worden. Vergeet niet dat daarna 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!

Infosessie
Het Agentschap Innoveren & Ondernemen organiseert een infosessie voor de geïnteresseerde
projectaanvragers. Inschrijven voor deze infosessie (en eventuele voorbespreking) is verplicht, via de website
en dit tot uiterlijk 5 werkdagen voor de infosessie.
-

Vrijdag 14 juni 2019, om 9.00 uur in het Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 te 1030 Brussel

Bij een aanvraag tot voorbespreking dient u steeds een korte samenvatting van het projectvoorstel en de vragen
die u wenst te behandelen toe te voegen. Bij voorkeur omvat deze samenvatting het innovatiedoel van het
project (situering/algemene doelstellingen/concrete doelstellingen/verwachte impact).

Evaluatieprocedure
De evaluatieprocedure en -criteria worden beschreven in de aanvraagtemplate en in de Handleiding TETRA.
Gelet op het strakke tijdskader voor de evaluatie van de projectaanvragen, worden er geen
instructievergaderingen georganiseerd. Daarom wordt een voorbespreking sterk aangeraden (kan ook na 14 juni
via mail naar TETRA@vlaio.be).
De beslissing wordt voorbereid tegen midden december 2019.
Na beslissing wordt een overzicht van de gesteunde projecten gepubliceerd op onze website.

