PROGRAMMASPECIFIEKE V OORWAARDEN
INNOVATIEMANDATEN SPIN -OFF (VERSIE 2019.1)

1.

Definitie

“ONDERZOEKSORGANISATIE”: zoals gedefinieerd in artikel 1.3. van de Communautaire Kaderregeling (Nr. 2014/C
198/01) van 27 juni 2014 betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie en hieronder
weergegeven:
„organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding” of „onderzoeksorganisatie”: een entiteit (zoals
universiteiten of onderzoeksinstellingen, agentschappen voor technologieoverdracht, innovatieintermediairs, entiteiten voor fysieke of virtuele onderzoeksgerichte samenwerking), ongeacht haar
rechtsvorm (publiek- of privaatrechtelijke organisatie) of financieringswijze, die zich in hoofdzaak
bezighoudt met het onafhankelijk verrichten van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of
experimentele ontwikkeling, of met het breed verspreiden van de resultaten van die activiteiten door
middel van onderwijs, publicaties of kennisoverdracht. Wanneer dit soort entiteit ook economische
activiteiten uitoefent, moet met betrekking tot de financiering van, de kosten van en de inkomsten uit
die economische activiteiten een gescheiden boekhouding worden gevoerd. Ondernemingen die een
beslissende invloed op dit soort entiteit kunnen uitoefenen in hun hoedanigheid van bijvoorbeeld
aandeelhouder of lid van de organisatie, mogen geen preferente toegang tot de door deze entiteit
verkregen onderzoeksresultaten genieten;

2.

Gescheiden interne boekhouding

In toepassing van de Communautaire Kaderregeling (Nr. 2014/C 198/01) van 27 juni 2014 betreffende
staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie verbindt de PARTIJ als ONDERZOEKSORGANISATIE zich ertoe de
kosten van, financiering van en de inkomsten uit de door hem eventueel uitgeoefende economische activiteiten
duidelijk te onderscheiden van zijn in het kader van het toepasselijk BESLUIT gesteunde activiteiten.

3.

Eigendom en VALORISATIE VAN DE PROJECTRESULTATEN

3.1. De PARTIJ
als ONDERZOEKSORGANISATIE verwerft de PROJECTRESULTATEN die voortvloeien uit de
onderzoeksactiviteiten van die ONDERZOEKSORGANISATIE. . De PARTIJ als ONDERZOEKSORGANISATIE verbindt zich ertoe
dat zij bij elke overdracht van eigendomsrechten en toekenning van gebruiksrechten op de P ROJECTRESULTATEN
naar bedrijven een vergoeding ontvangt die overeenstemt met de marktprijs voor het gebruik van de betrokken
PROJECTRESULTATEN.
De door de ONDERZOEKSORGANISATIE ontvangen vergoeding wordt beschouwd als gelijkwaardig met de marktprijs
indien de betrokken ONDERZOEKSORGANISATIE daardoor het volledige economische voordeel van de genoemde
rechten op bovenbedoelde PROJECTRESULTATEN geniet, waarbij één van de volgende voorwaarden is vervuld:
a)

het bedrag van de vergoeding is vastgesteld via een open, transparante en niet-discriminerende
concurrerende verkoopprocedure, of

b) een taxatie van een onafhankelijke deskundige bevestigt dat het bedrag van de vergoeding ten minste
gelijk is aan de marktprijs, of
c)

de ONDERZOEKSORGANISATIE kan, als verkoper, aantonen dat zij daadwerkelijk, op arm’s lengthvoorwaarden, heeft onderhandeld over de vergoeding, om, rekening houdende met haar statutaire

doelstellingen, het maximale economische voordeel binnen te halen op het tijdstip dat het contract
werd afgesloten, of
d) in het geval dat de onderlinge afspraken voor de samenwerkende onderneming een right of first refusal
met betrekking tot genoemde rechten op bovenbedoelde PROJECTRESULTATEN voorzien, de
ONDERZOEKSORGANISATIE het recht heeft om derden te benaderen met het oog op economisch meer
voordelige aanbiedingen zodat de samenwerkende onderneming haar aanbod daaraan moet
aanpassen.
De PARTIJ als ONDERZOEKSORGANISATIE dient alle inkomsten uit deze activiteiten opnieuw in de primaire activiteiten
van de ONDERZOEKSORGANISATIE, te weten onderwijs en vrij onderzoek te investeren.
De PROJECTRESULTATEN zonder valoriseerbare eigendomsrechten dienen ruim te worden verspreid.
3.2. De regeling inzake eigendoms- en gebruiksrechten dient volledig conform te zijn met de Europese
regelgeving inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie.
3.3. Ingeval de PARTIJEN in het kader van VALORISATIE VAN DE PROJECTRESULTATEN een spin-off onderneming oprichten,
verbinden deze PARTIJEN zich ertoe aan de nieuwe spin-off onderneming de PROJECTRESULTATEN ter beschikking te
stellen overeenkomstig onderhavige contractuele bepalingen in het bijzonder hetgeen bepaald is in de ALGEMENE
VOORWAARDEN INNOVATIESTEUN en de BESLISSING TOT SUBSIDIETOEKENNING betreffende de eigendom en de VALORISATIE
VAN DE PROJECTRESULTATEN en de meldingsplicht, en op zodanige wijze dat deze nieuwe spin-off onderneming in
staat is de verplichtingen in het bijzonder deze op het vlak van de VALORISATIE VAN DE PROJECTRESULTATEN na te
komen.
Behoudens manifeste niet-naleving van de artikelen in verband met de VALORISATIE VAN DE PROJECTRESULTATEN,
beperkt het engagement van de spin-off onderneming zich tot een inspanningsverbintenis op het vlak van de
VALORISATIE VAN DE PROJECTRESULTATEN.
4.

Meldingsplicht door de BEGUNSTIGDE

Naast de reeds elders in de OVEREENKOMST expliciet voorziene meldingsplicht dient de BEGUNSTIGDE en/of de
rechtstreeks betrokken PARTIJ het AGENTSCHAP onmiddellijk schriftelijk dan wel elektronisch bijkomend volgende
zaken te melden:
-

stopzetting door de MANDAATHOUDER van de uitvoering van het PROJECT;
wijzigingen aan de SAMENWERKINGSOVEREENKOMST tussen BEDRIJFSPARTNER en BEGUNSTIGDE.

Ingeval van oprichting van een nieuwe spin-off onderneming dienen de betrokken PARTIJEN het HERMESFONDS
voorafgaandelijk op de hoogte te brengen van de voorbereidingen die zij hiertoe treffen. Verder dienen de
PARTIJEN uiterlijk een maand na de datum van de oprichting aan het HERMESFONDS volgende documenten ter
goedkeuring voor te leggen:
-

een afschrift van de notariële akte van oprichting van de nieuwe spin-off onderneming;
een kopie van de eventueel bijkomende onderlinge overeenkomst tussen de betrokken
PARTIJEN en de nieuw opgerichte spin-off onderneming betreffende de terbeschikkingstelling
van de PROJECTRESULTATEN aan deze laatste met het oog op de VALORISATIE VAN DE
PROJECTRESULTATEN.

Verder dienen de PARTIJEN expliciet te bevestigen dat de overdracht van de PROJECTRESULTATEN naar de spinoffonderneming gebeurt met naleving van de voorwaarden bepaald in artikel 3 van deze PROGRAMMASPECIEFIEKE
VOORWAARDEN.
Eenmaal de spinoff-onderneming is opgericht, kan de PARTIJ als ONDERZOEKSORGANISATIE niet langer de SUBSIDIE in
het kader van het Projecttype Innovatiemandaten met oprichting van Spinoff- onderneming ontvangen.

5.

Aanvaarding door de MANDAATHOUDER

De toekenning van de SUBSIDIE is afhankelijk van de aanvaarding van de OVEREENKOMST door de MANDAATHOUDER
waardoor deze zich ertoe verbindt de BEGUNSTIGDE in staat te stellen zijn verplichtingen uit de OVEREENKOMST
na te komen.

6.

Ethische Commissie

Door de aanvaarding van de BESLISSING TOT SUBSIDIETOEKENNING voor dit PROJECT verklaart de BEGUNSTIGDE dat de
dierproeven/patiëntenstudies/studies op patiëntenmateriaal binnen het PROJECT slechts zullen opgestart
worden zodra alle vereiste goedkeuringen vanwege de ethische commissie(s)/regulerende overheden voor de
desbetreffende dierproeven/patiëntenstudies/studies op patiëntenmateriaal bekomen werden. Indien
wijzigingen worden doorgevoerd aan het protocol voor deze studies die opnieuw een goedkeuring van een
ethische commissie/regulerende overheid vereisen, zal het aangepaste protocol slechts worden opgestart
zodra deze nieuwe goedkeuringen bekomen werden.

