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Inleiding
EUREKA
EUREKA is een in 1985 gestart intergouvernementeel initiatief ter bevordering van de
competitiviteit van de Europese industrie via innovatie. EUREKA ontplooit hiertoe activiteiten die
internationale projectmatige samenwerking bij marktgericht industrieel Onderzoek & Ontwikkeling
(O&O) moeten stimuleren en vergemakkelijken.

EUREKA als katalysator
Het EUREKA netwerk omvat 41 lidstaten, 3 geassocieerde landen, en de Europese Unie. Het
netwerk heeft geen eigen middelen voor projectfinanciering, maar speelt een katalytische rol door
de projectvoorstellen aan een internationale kwaliteitscontrole te onderwerpen, en aan de
geschikt bevonden projecten het internationaal erkend ‘EUREKA-LABEL’ toe te kennen. Wanneer
de projectpartners overheidsfinanciering beogen, dan kunnen zij terecht bij de eigen nationale of
regionale overheden, dit echter op basis van de aldaar in voege zijnde programma’s en procedures.
De samenhang met de internationale kwaliteitscontrole door EUREKA vergemakkelijkt de lokale
steunevaluatie, en het EUREKA-label geeft in de meeste lidstaten uitzicht op een verhoogd
steunpercentage bij de overheidsfinanciering.
Het netwerk levert ook advies bij de voorbereiding van een project, kan helpen bij partner search,
en biedt een platform voor brede kennisgeving over projectresultaten.

EUREKA Projecten
Elk jaar starten Europese bedrijven zo’n 200-tal INDIVIDUELE EUREKA-PROJECTEN. Het ‘Bottom Up
principe’ staat hierbij centraal: de partners in een EUREKA-project bepalen zelf de samenstelling
van het consortium, de timing van hun project, en er is geen verplichting om aan vooropgezette
inhoudelijke thema’s te voldoen.
EUREKA begeleidt ook thematische platforms, genaamd EUREKA-UMBRELLA’s. De doelstelling van
deze platforms is het bevorderen van het tot stand komen van nieuwe samenwerkingsprojecten
binnen een specifieke technologische of industriële sector.
Op een nog grotere schaal brengt EUREKA industriële sectoren bijeen om op een gestructureerde
wijze projectgeneratie te stimuleren. Door de industrie geleide EUREKA CLUSTERS streven naar
grote en op langere termijn georiënteerde projecten.
EUROSTARS is een innovatieprogramma dat werd opgezet op aanzet van EUREKA en uitgewerkt in
samenwerking met de Europese Commissie. EUROSTARS is toegesneden op Onderzoek &
Ontwikkeling (O&O) uitvoerende kmo's.

De rol van Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO)
VLAIO biedt mogelijkheden voor financiële steun aan Vlaamse partners in individuele EUREKAprojecten en Cluster-projecten.
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VLAIO is tevens vertegenwoordiger van het Vlaams Gewest in de EUREKA-Bestuursorganen en
in de EUREKA-Clusters. In deze rol staat VLAIO ook in voor adviesverlening en voor de
kwaliteitscontrole in context van de EUREKA-labeling.

Meer Informatie
Deze handleiding biedt informatie over de EUREKA financieringsmogelijkheden van VLAIO voor
individuele EUREKA projecten, en de procedure voor de aanvraag van het EUREKA-label.
Indien u wil samenwerken met internationale partners in een O&O project, aarzel dan niet om ons
te contacteren voor verdere inlichtingen. Wij bieden u graag hulp bij de oriëntering in EUREKA en
de VLAIO Programma’s.
Indien gewenst bespreken wij met u ook de mogelijkheden van internationale Programma’s in
bredere zin, door EUREKA te vergelijken met het Europees Kaderprogramma, de Joint Technology
Initiatives (JTI), EUROSTARS, en de ERA-Net Programma’s.
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1. Project-types
INDIVIDUELE EUREKA Projecten
Een EUREKA Project ontstaat op vrij initiatief van één of meerdere
partners, en
•
•
•
•

mikt op de ontwikkeling van een nieuw en technologisch
geavanceerd product, proces of dienst voor de civiele sector
is een hoogtechnologisch, marktgeoriënteerd, Onderzoeks- en
Ontwikkelingsproject
heeft onafhankelijke partners uit minstens twee EUREKA-lidstaten
wordt gefinancierd door de betrokken partners, die indien zij hiervoor in aanmerking
komen bij hun overheid een aanvraag kunnen indienen voor co-financiering

Projecten met twee partners worden in EUREKA evenveel gewaardeerd als multi-partner projecten,
en kleine projecten evenveel als grote. Een indicatieve ondergrens voor de totale begroting wordt
uit rendementsoverweging bij ongeveer 250.000 € gesitueerd. Een samenwerking met een partner
uit een geassocieerd of niet-Europees land kan, mits aan alle hogere voorwaarden wordt voldaan.
Alle partners in het project, ook deze die geen overheidsfinanciering beogen, dienen mee te
werken bij de kwaliteitscontrole die onderdeel is van de procedure voor EUREKA-labeling.
VLAIO is het aanspreekpunt voor Vlaamse partners, biedt mogelijkheden voor cofinanciering, en
behandelt de labelingsprocedure.
De internationale EUREKA website (http://www.eurekanetwork.org ) biedt een database van
actuele en beëindigde projecten (http://www.eurekanetwork.org/project-search ), en een
overzicht van recent succesvol afgewerkte innovaties
(http://www.eurekanetwork.org/projects/success-stories).
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EUREKA CLUSTER Projecten
EUREKA CLUSTERS zijn strategisch belangrijke,
op lange termijn georiënteerde, industriële
initiatieven. Elke Cluster heeft een ‘Roadmap’
(‘White book’, Purple Book’ …) die de
technologische doelstellingen omschrijft. Aan
deze doelstellingen wordt invulling gegeven via
de samenstelling van samenwerkingsverbanden voor afzonderlijke Cluster-projecten.
EUREKA CLUSTERS worden aangestuurd door
grote industriële groepen. Ze hebben een eigen
organisatiestructuur, een eigen website, en
specifieke procedures voor het indienen van
projectvoorstellen. De kwaliteitscontrole op de
projecten met de daaraan verbonden
toekenning van het Eureka label wordt
uitgevoerd door de Cluster organisatie.
VLAIO is een aanspreekpunt voor Vlaamse
partners, biedt mogelijkheden voor
cofinanciering, en is via de vertegenwoordiging
in de “PA Committee’s” betrokken bij de

labelingsprocedure.

Actuele Clusters zijn georiënteerd op ICT (PENTA, ITEA 3, EURIPIDES², CELTIC+),smart
manufacturing (SMART), Metallurgie (Mettalurgy), en energie (EUROGIA).
De websites van de Clusters, met alle nodige informatie voor het indienen van project-voorstellen,
zijn centraal toegankelijk via:http://www.eurekanetwork.org/eureka-clusters
De oproepen en sluitingsdata zijn te vinden op : http://www.eurekanetwork.org/calls

EUROSTARS Projecten
EUROSTARS is een Europees innovatieprogramma dat werd opgezet op
aanzet van EUREKA en uitgewerkt in samenwerking met de Europese
Commissie. EUROSTARS zet O&O uitvoerende kmo’s aan het stuur, steunt
kleine consortia, en stimuleert marktgeoriënteerde projecten in thema's
die de kmo’s zelf bepalen.
Een EUROSTARS project wordt geleid door één of meerdere “O&O verrichtende kmo's”, dit zijn
kmo's (EU-definitie) die meer dan 10% van hun omzet of personeel besteden aan O&O.
Aan het project doen tenminste twee partijen uit verschillende EUROSTARS-lidstaten mee.
De O&O verrichtende kmo's nemen (gezamenlijk) minstens 50% van het projectbudget voor hun
rekening.
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De deelnemende lidstaten hebben vooraf een jaarlijks steunbudget vastgelegd. EUROSTARS
voorziet in een gecentraliseerde indiening- en evaluatieprocedure. De lidstaten volgen dit
beslissingsproces, en de bevoegde organisaties in de lidstaten, regio's of gewesten, financieren de
projectpartners van de goedgekeurde projecten op basis van de eigen financierings-modaliteiten
tot uitputting van het budget.
Partners uit het Vlaams Gewest (kmo's, grote ondernemingen, en de hiermee samen-werkende
onderzoeksinstituten) kunnen gefinancierd worden op basis van de modaliteiten van het
programma voor O&O bedrijfsprojecten van het VLAIO.
Meer info over de procedure, en de steunverlening in Vlaanderen, vindt u op onze website voor
Europese Programma’s:
http://www.europrogs.be/concepten/article-185/programmas/eurostars
De sluitingsdata worden bekend gemaakt in het onderdeel ‘Oproepen’. Neem zeker contact met
VLAIO wanneer u aan een EUROSTARS project wenst deel te nemen.
De internationale website levert een kort overzicht van de procedures, en u
kan er zich registreren en de handleiding voor het indienen van projecten
downloaden. Hier vindt u ook de contactpersonen, en financieringsmogelijkheden van de deelnemende lidstaten:
http://www.eurostars-eureka.eu/
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2. De financiering van EUREKA-partners
EUREKA is een initiatief ter bevordering van internationale samenwerking in Onderzoek &
Ontwikkeling, het is geen financieringsprogramma.
De deelnemers aan een EUREKA project kunnen hun participatie zelf financieren, of indien hun
activiteiten hiervoor in aanmerking komen, beroep doen op co-financiering door de overheid.
Voor co-financiering wordt van de partners verwacht dat ze een steunaanvraag indienen bij de
eigen nationale of regionale overheden. Deze overheidsinstanties hanteren elk hun eigen criteria
en modaliteiten. Vandaar kan het dat, in eenzelfde project, sommige partners subsidies ontvangen,
terwijl andere een lening aan gunstige voorwaarden verkrijgen of meewerken op basis van 100%
eigen financiering.

Financiering van partners uit het Vlaams Gewest
Bedrijven, en hiermee samenwerkende universiteiten en onderzoeksinstellingen, uit het Vlaams
Gewest kunnen samen een co-financiering aanvragen bij het VLAIO. Dit gebeurt volgens de
gebruikelijke aanvraag- en evaluatieprocedures van het VLAIO. Een Vlaamse deelnemer aan een
EUREKA project ontvangt dus niet automatisch een financiering.
Het VLAIO kan alleen onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten steunen die aanleiding geven tot
innovatie. Verder staat de Vlaamse valorisatie of toepassing van de projectresultaten centraal bij
de projectevaluatie.
In het kader van EUREKA kunnen aanvragen worden ingediend voor onderzoek, ontwikkeling, of
een combinatie van beide, en dit volgens de criteria en procedures voor:
BEDRIJFSPROJECTEN (Onderzoek en/of Ontwikkeling)
De handleidingen voor het indienen van een steunaanvraag zijn downloadbaar via de VLAIO
Website : http://www.vlaio.be.

De EUREKA-Toeslag
EUREKA-deelnemers kunnen bij het VLAIO een begunstigd steunpercentage verkrijgen, mits uit de
evaluatie van hun dossier blijkt dat het Europees kader waarin zij actief zijn een reële en duidelijke
meerwaarde biedt voor hun werkzaamheden, er minstens twee landen uit de EUROPESE UNIE in
het project vertegenwoordigd zijn, en het project niet overheerst wordt door 1 partner (max. 70%
budgettair aandeel).
De steunaanvraag moet deze evaluatie mogelijk maken, en derhalve hiertoe de nodige informatie
bevatten. Het project dient tevens het EUREKA-label te verkrijgen, en de condities waaronder
wordt samengewerkt moeten finaal worden bezegeld in een internationale
consortiumovereenkomst. Tabel 1 geeft een praktisch overzicht van de toeslagvoorwaarden.
Wordt aan de gestelde voorwaarden voldaan, dan zal het basissteunpercentage worden verhoogd
met een toeslag van 10 % van de aanvaarde kosten. De EUREKA-toeslag is cumuleerbaar met
andere toeslagen
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Aanvullende mogelijkheden en alternatieven
Het VLAIO Programma voor Strategisch Basisonderzoek biedt de mogelijkheid om tot 20% van het
projectbudget te besteden aan buitenlandse O&O actoren. Dit kan ook in een breder kader van een
EUREKA-project. In deze formule geldt geen additionele Eureka-toeslag.
ERA-Net oproepen kunnen een volwaardig alternatief leveren voor specifieke projectthema’s,
consortiumsamenstellingen of platformprojecten. VLAIO zal u graag bijstaan bij de overweging van
deze alternatieve routes.

Financiering van buitenlandse partners
De EUREKA lidstaten bepalen de modaliteiten voor de financiering van hun projectdeelnames. De
steunregeling, de procedures, en de tijd nodig voor dossierbehandeling, verschillen daardoor van
land tot land. Voor een goede coördinatie en synchronisatie van de projectvoorbereiding is het
daarom van groot belang tijdig over alle nuttige informatie te beschikken.
Partners uit de andere EUREKA lidstaten, of uit het Waals of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
kunnen zich voor deze informatie wenden tot de betrokken EUREKA Contacten.
Raadpleeg voor hun coördinaten, en voor een kort overzicht van financieringsmodaliteiten per
lidstaat of regio, de internationale EUREKA website (http://www.eurekanetwork.org ).
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Tabel 1: VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN DE
EUREKA - TOESLAG
1. Het internationaal samenwerkingsverband dient de Vlaamse partner(s) een reële en duidelijke
meerwaarde te bieden. VLAIO moet deze meerwaarde kunnen beoordelen. Daarom moet :
•

de steunaanvraag een duidelijke situering van de internationale context bevatten
Dit houdt in: een beschrijving van de buitenlandse partners, hun doelstellingen, hun
taken, en de reden van samenwerking. Dit ‘internationaal luik’ wordt als bijlage bij de
steunaanvraag gevoegd, of alle elementen ervan worden in de steunaanvraag verwerkt.
Hiertoe kan ook de EUREKA PROJECT FORM (zie Hfdstk 3) gebruikt worden mits deze
voldoende detail bevat.

•

een kopie van de internationale samenwerkingsovereenkomst beschikbaar zijn
Een Draft versie van de ‘Consortium Agreement’ kan eventueel aan het dossier
toegevoegd worden gedurende de evaluatie van de steunaanvraag, en dit op afspraak
met de behandelende adviseur. Een finale, door alle internationale projectpartners
ondertekende versie dient na de steunbeslissing aan VLAIO te worden voorgelegd.

•

de aanvraag van het EUREKA Label formeel worden opgestart
Dit gebeurt door de ‘Main Participant’ van het EUREKA Project (zie Hfdstk 3), en dit vòòr,
of ten laatste gedurende, de evaluatie van de VLAIO-steunaanvraag.

2. Na een positieve steunbeslissing door VLAIO zijn de formele voorwaarden voor het verwerven
van de EUREKA-toeslag :
• het EUREKA-Label werd toegekend
• een kopie van de finale, door alle internationale projectpartners ondertekende, versie van
de internationale samenwerkingsovereenkomst is beschikbaar bij VLAIO
• minstens twee lidstaten van de Europese Unie nemen deel aan het project, en max. 70%
budgettair aandeel bij 1 partner.

OVERZICHT VLAIO STEUNPERCENTAGES VOOR EUREKAPROJECTEN.
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidies-voor-ooi-eeninternationaal-consortium/netwerken
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3. Aanvraag van het EUREKA label
Het EUREKA-Label is een internationale erkenning dat een O&O project
beantwoordt aan de EUREKA kwaliteitscriteria. Deze EUREKA-status geldt voor het
gehele project, en kan worden verkregen via de hieronder beschreven ‘labelling’
procedure1.

EUREKA Project Form
In samenspraak tussen de projectpartners wordt de ‘EUREKA Project Form’
ingevuld.
Dit formulier fungeert als een intentieverklaring tot samenwerking en als formeel
aanvraagformulier voor het verkrijgen van het EUREKA-label. Het wordt later, eens het label is
toegekend, deels een publiek document dat project en deelnemers kort beschrijft.
De ‘EUREKA Project Form’, een invulbare pdf-file, en de betreffende ‘guidelines’ kunnen worden
gedownload via de internationale EUREKA website (http://www.eurekanetwork.org ).
Bij het invullen dient u uit te maken wie de centrale contactpersoon is voor het internationaal
consortium. Deze ‘Main Participant’ stuurt het ingevulde elektronisch formulier en een door de
partners gehandtekende hard copy naar zijn Nationaal of Regionaal EUREKA Contact.
Het EUREKA-aanvraagdocument is een intentieverklaring, en daarom als juridische basis voor
samenwerking onvoldoende. Daarom sluiten EUREKA-partners onderling ook een internationale
samenwerkingsovereenkomst (‘Consortium Agreement’) waarin afspraken worden gemaakt over
de werkverdeling, timing, onderlinge rapportering, confidentialiteit en eigendom en exploitatie van
de onderzoeksresultaten. De vorm en invulling van deze overeenkomst wordt bepaald door de
samenwerkende partners.

Evaluatieprocedure
De EUREKA vertegenwoordigers van de lidstaten betrokken bij het project zullen nagaan of het
voorgestelde project beantwoordt aan gestelde EUREKA criteria (verkrijgbaar op aanvraag).
Hiertoe zullen zij zich informeren bij de partner(s) uit hun lidstaat. De behandeling van een
aanvraag tot co-financiering door de lokale overheid kan een onderdeel vormen van deze
evaluatie.
Voor Vlaamse partners is VLAIO het aanspreekpunt. VLAIO biedt mogelijkheden voor financiering
(zie eerder), en behandelt als EUREKA Regionaal Contactpunt ook de EUREKA-evaluatieprocedure.

1

De Clusterprojecten (ITEA 3, PENTA, EURIPIDES, CELTIC+ …) kregen voor hun geheel de EUREKA-Status. De clusters hanteren een
eigen procedure voor indienen en behandeling van projectvoorstellen. Zie hiertoe de desbetreffende websites.
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Indien de Vlaamse EUREKA partner een steunaanvraag indient bij VLAIO, dan zal de
kwaliteitscontrole op de EUREKA-criteria mede onderdeel vormen van de steunevaluatie. De hierbij
aan te leveren EUREKA-gerelateerde informatie is opgesomd in Tabel 1.
Indien de Vlaamse partner géén steun aanvraagt bij VLAIO, maar aan het project deelneemt op
basis van uitsluitend eigen financiële middelen, dan geldt de in Tabel 3 weergegeven aanpak voor
de EUREKA-evaluatieprocedure.

Tabel 2 : EVALUATIE VAN DE EUREKA CRITERIA
VLAIO is als EUREKA Regionaal Contact betrokken bij de kwaliteitsbeoordeling van EUREKA projecten met
deelnemers uit het Vlaams Gewest. Dit houdt een internationale rapportering in van de beoordeling van de
EUREKA criteria, en dit ook voor projecten waarbij de Vlaamse partner geen financiële steun in Vlaanderen
vraagt 2.
De EUREKA vertegenwoordiger zal deze evaluatie uitvoeren aan de hand van een beknopt projectplan, en
zal de partner(s) ook uitnodigen voor een kort gesprek bij VLAIO. Dit laat toe het project meer uitvoerig toe
te lichten. Tevens biedt het de mogelijkheid de werking van het Eureka-netwerk èn VLAIO te situeren.

Projectplan
In het korte projectplan (2 pagina's), dat het Vlaams aandeel in het Eureka-project betreft, met op de
achtergrond het totale project, moeten de volgende punten aan bod komen:
•

•

Innovatiedoel:
Welke nieuwe technologieën of nieuwe toepassingen van bestaande technologieën worden in
het project onderzocht en wat zijn de te verwachten technologische knelpunten voor wat betreft
de Vlaamse projectinbreng ?
Projectplanning:
Een korte opsomming van de activiteiten van de Vlaamse partner(s), eventueel in de tijd
gesitueerd, en de kosten die hieraan zijn verbonden.

Een schriftelijk engagement tot financiering van de eigen bijdrage in het project, ondertekend door de
gemachtigde van de aan het project deelnemende Vlaamse organisatie, dient dit projectplan te vergezellen.

Gesprek bij VLAIO
De verdere mondelinge toelichting van het project zal inhouden:
•
•
•

2

Achtergrond van het project: motivatie van de Vlaamse partner(s) om het project uit te voeren.
De internationale samenwerking: motivatie voor de samenwerking met de buitenlandse partners,
en de relatie met de buitenlandse partners.
De marktgerichtheid: Vlaamse exploitatiemogelijkheden van de projectresultaten.

Indien de deelname aan een Eureka project gepaard gaat met een aanvraag tot cofinanciering door VLAIO, dan gebeurt deze
evaluatie op basis van de steunaanvraag en de in Tabel 1 gevraagde informatie.
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•

De financiering van de deelname: Een globale begroting en onderbouwing van de financiering van
kosten. Hieruit dient te blijken hoe de Vlaamse partner(s) het eigen aandeel in de projectkosten
zullen financieren.

Aanvullend
•
•

Een bedrijfs- en/of productenbrochure, en een jaarverslag of jaarrekening over het laatst
afgesloten boekjaar, kan ons toelaten uw organisatie beter te leren kennen.
Een (concept) samenwerkingsovereenkomst tussen de internationale partners (zie de
intentieverklaring hiertoe in de Eureka Project Form) kan mede de kwaliteit van de voorbereiding
van het project aantonen.

EUREKA Label
De EUREKA-Bestuursvergadering, waarin ambtenaren van alle EUREKA-landen zetelen, verleent
een projectvoorstel het EUREKA-label indien het na evaluatie door de betrokken EUREKA-lidstaten
werd goedgekeurd ten laatste 10 dagen voor de vergadering. De EUREKA bestuursvergadering
komt ongeveer om de drie maanden samen. Na deze vergadering wordt de Project Form in principe
opgenomen in de publieke Project database, en heeft het project de EUREKA Status.

Rapportering aan het EUREKA netwerk.
Het EUREKA netwerk verwacht van de projectpartners de volgende beperkte rapporteringen:
•
•
•

Een 'Early Progress Check', een korte melding van de stand van zaken en de relaties met de
buitenlandse partners gedurende de beginfase van het project. De Eureka
vertegenwoordiger neemt hiervoor contact met Vlaamse partner(s).
Melding van elke wijziging in samenstelling van het consortium of duur van het project, en
melding van de beëindiging van het project.
Na melding van de beëindiging van het project zal het Internationaal EUREKA Secretariaat
aan de projectcoördinator en elk van de partners een ‘Final Report’ bezorgen: dit is een
beknopt (online) invulformulier. Na 2 en 4 jaar volgen gelijkaardige bevragingen om het
resultaat van de vermarkting van het projectresultaat te toetsen. De gegevens die hierbij
confidentieel worden aangeleverd worden verwerkt in ‘Statistical Reports’ handelend over
de gehele EUREKA project portfolio.

Voorbespreking
Een goede coördinatie tussen de aanvraag van het EUREKA label en de aanvra(a)g(en) voor
overheidssteun in de desbetreffende landen is essentieel. Daarom nemen de Vlaamse deelnemers
best zo vroeg mogelijk contact op met de EUREKA vertegenwoordiger bij VLAIO ter voorbespreking
van hun projectidee en planning van de procedures.
Geert Thorrez
EUREKA Regional Contact
Koning Albert II-laan 35 bus 16
B 1030 Brussel
geert.thorrez@vlaio.be
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