Oproepdocument voor projectaanvragen TETRA 2019-2020
Kenmerken van de oproep TETRA
De kenmerken van het programma TETRA zijn beschreven op de website en in de Handleiding TETRA.
De oproep TETRA 2019-2020 wordt opengesteld op 20 september 2019. Projectaanvragen kunnen enkel via het
onlineplatform ingediend worden tot dinsdag 11 februari 2020 om 12.00 uur ‘s middags.
Op het tabblad ‘aanvraagprocedure’ op www.vlaio.be/tetra staan onderaan alle documenten (waaronder
Handleiding TETRA en templates) voor de opmaak van een projectaanvraag, samen met de procedure en de link
naar het onlineplatform om de aanvraag in te dienen. Nieuw: elke onderzoeksorganisatie dient een “verklaring
van Organisatie voor Onderzoek en Kennisverspreiding” op te laden. De handleiding is bijgewerkt met nieuwe
begrippen en een verduidelijking van de vereiste cofinanciering.

Infosessie en voorbesprekingen
Agentschap Innoveren & Ondernemen organiseert één infosessie en twee halve dagen voorbesprekingen voor
geïnteresseerde projectaanvragers in het Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 te 1030 Brussel:
- Voorbesprekingen op dinsdag 8 oktober 2019, van 9u tot 13u
- Infosessie op dinsdag 8 oktober 2019, om 14u (*)
- Voorbesprekingen op dinsdag 15 oktober 2019, van 9u tot 13u
(*) De infosessie zal nadien als video en powerpointpresentatie ter beschikking gesteld worden op de website.
Inschrijven voor deze infosessie en/of een voorbespreking is verplicht, via de website (webformulier) en dit tot
uiterlijk 5 werkdagen voor de infosessie/voorbespreking. Bij het aanvragen van een voorbespreking (ca. ½ uur)
dient u - naast de vragen die u wenst te behandelen - steeds een korte samenvatting van het projectvoorstel
(bij voorkeur het innovatiedoel > zie aanvraagtemplate) toe te voegen.
U kan met uw vragen steeds terecht via tetra@vlaio.be.

Evaluatieprocedure
De evaluatieprocedure en –criteria worden beschreven in de Handleiding TETRA.
Na de ontvankelijkheid van uw projectaanvraag volgt een interactie met de behandelende adviseur. Binnen een
periode van 5 werkdagen na dit gesprek kan u verduidelijkingen in een annex (max. 5 pagina’s) elektronisch
indienen (tetra@vlaio.be) met vermelding van het projectnummer.
De beslissing wordt voorbereid tegen 18 juni 2020.
Na de beslissing wordt een overzicht van de gesteunde TETRA-projecten en TETRA-voorbereidingsprojecten
gepubliceerd op onze website.

