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1. Situering
Een Speerpuntcluster kan ter ondersteuning van de activiteiten uit haar competitiviteitsprogramma een
beroep doen op zgn. geoormerkte middelen bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Deze middelen
kunnen door de Speerpuntcluster aan deze projecten worden toegewezen, na een positieve beslissing tot
subsidietoekenning. Na goedkeuring van de projecten zal het agentschap instaan voor de contractuele
opvolging van deze projecten. De Speerpuntcluster is verantwoordelijk voor de inhoudelijke opvolging. Dit
toelichtingsdocument beschrijft de rol en verantwoordelijkheid van de Speerpuntcluster en het agentschap
in dit proces. Het richt zich zowel naar de Speerpuntcluster als naar de BEGUNSTIGDEN van de
projectsubsidies.

2. Rolverdeling tussen de Speerpuntcluster en het agentschap
Een belangrijk uitgangspunt voor de geoormerkte projectmiddelen van de Speerpuntcluster is dat de
inhoudelijke keuzes voor de selectie en opvolging van deze projecten bij de Speerpuntcluster ligt. Het
agentschap zal instaan voor de beoordeling van de subsidieerbaarheid van de projecten, de contractuele
opvolging van de gesteunde projecten en het beheer van de middelen.
De beslissing tot subsidietoekenning vermeldt de essentiële projectinformatie (maximum
subsidiepercentage en -bedrag, startdatum, duur, doelstellingen, …) en eventuele bijzondere voorwaarden.
De OVEREENKOMST komt tot stand op het moment van die beslissing, tenzij je binnen de maand na
verzending van de beslissing tot subsidietoekenning kenbaar maakt het project niet op te starten. De
rechtsgeldig vertegenwoordiger van je organisatie (of de gemandateerde indiener) heeft daartoe bij de
indiening de Algemene Voorwaarden Innovatiesteun en de eventuele Programmaspecifieke Voorwaarden
aanvaard. De Speerpuntcluster is een PARTIJ in de OVEREENKOMST vanwege haar coördinerende rol en
verantwoordelijkheid tot inhoudelijk opvolging voor de projecten gesteund met budget van de geoormerkte
middelen. De Speerpuntcluster zal in verband met de inhoudelijke voortgang van de projecten de nodige
afspraken maken met de BEGUNSTIGDEN van de projecten.
De Speerpuntcluster is zowel voor het agentschap als voor de BEGUNSTIGDEN van het project het eerste
aanspreekpunt 1 . De Speerpuntcluster zal ook instaan voor het (gebundeld) indienen van de benodigde
documenten en informatie i.v.m. in te vullen voorwaarden, inhoudelijke en financiële verslaggeving,
meldingen, etc. Voor de verslaggeving van de projecten zullen dezelfde frequentie en structuur gevolgd
worden als voor de overeenkomstige projecttypes. Voor ICON-projecten worden voor de verslaggeving de
templates voor de onderzoeksprojecten gebruikt, waarbij de BEGUNSTIGDEN bij de rapportering zowel de
onderzoeks- als valorisatieactiviteiten van de bedrijfspartners als ook van de kennisinstellingen voldoende in
acht moeten nemen. Voor cluster-SBO-projecten worden voor de verslaggeving de templates voor
onderzoeksprojecten gebruikt, waarbij de BEGUNSTIGDEN in het rapporteringsgedeelte m.b.t. valorisatie de
valorisatievooruitzichten en mogelijke vervolgtrajecten beschrijven; de paragraaf over de economisch
toegevoegde waarden kan eventueel blanco gelaten worden.
Het agentschap zal niet systematisch deelnemen aan de projectbegeleidingsgroepen, zoals bijv.
gebruikersgroepen, en hoeft dus niet systematisch uitgenodigd te worden voor bijeenkomsten van deze
projectbegeleidingsgroepen. Het agentschap zal de werking van de projectbegeleidingsgroepen via de
projectverslaggeving opvolgen. Daar waar nodig, kan de Speerpuntcluster het agentschap uiteraard wel
uitnodigen voor het bijwonen van de projectbegeleidingsgroep. Ook kan het agentschap zelf het initiatief
nemen om deel te nemen aan de projectbegeleidingsgroepen.
Vanuit efficiëntie- of confidentialiteitsoverwegingen, kan het agentschap besluiten om de BEGUNSTIGDE, eerder
uitzonderlijk, ook rechtstreeks te benaderen.
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De finale beslissing in verband met de invulling van toegekende voorwaarden, tussentijdse evaluaties of
wijzigingen in het project liggen bij het agentschap. Indien in de verslaggeving wordt aangegeven dat er
afwijkingen zijn ten opzichte van het goedgekeurde project (2e of 3e hokje aangevinkt in de
projectbarometer), of als er een melding is, verwacht het agentschap dat de Speerpuntcluster mogelijke
oplossing(en) voorstelt aan het agentschap, steeds met het oog op het behalen van het goedgekeurde
innovatiedoel.
Het agentschap beheert de geoormerkte middelen. Dit betekent dat de subsidievoorschotten, zoals voorzien
in de OVEREENKOMST, rechtstreeks aan de BEGUNSTIGDEN van de projecten worden overgemaakt. De
subsidievoorschotten zijn telkens gekoppeld aan een verslaggevingsmoment. Aan het einde van het project
zal het agentschap instaan voor de verificatie van de gemaakte kosten en de uiteindelijke bepaling van de
totale subsidie op basis van de eindverslaggeving.

3. Overeenkomst
De overeenkomsten van projecten van Speerpuntclusters zijn gebaseerd op de standaardovereenkomsten
van het agentschap van de overeenkomstige projecttypes. Het belangrijkste verschil is de
medeondertekening door de Speerpuntcluster, dit in het kader van de inhoudelijke opvolging door de
Speerpuntcluster en haar coördinerende rol ten aanzien van het agentschap en de BEGUNSTIGDEN van de
subsidie.
De Speerpuntcluster staat in voor de inhoudelijke opvolging van de uitvoering van de projecten. De
BEGUNSTIGDEN zullen daartoe de Speerpuntcluster met regelmaat informeren over de uitvoering van de
projecten en de projectresultaten, alsook over aangelegenheden die de uitvoering van het project
beïnvloeden. De BEGUNSTIGDEN maken met de Speerpuntcluster hierover de nodige afspraken opdat de
Speerpuntcluster deze verslaggeving kan bundelen en bij het agentschap kan inleveren.
Meer informatie over de specifieke projectovereenkomsten en de uitvoering van een project is beschikbaar
in de toelichtingsdocumenten van de overeenkomstige projecttypes.
Een overzicht van de contractuele verplichtingen, met inbegrip van de richtlijnen voor verslaggeving, is
beschikbaar in de referentiedocumenten vermeld in de OVEREENKOMST.

4. Betaling
De uitbetaling van de subsidie door het agentschap gebeurt in voorschotten. De eerste schijf wordt betaald
na je bevestiging van het voornemen het project op te starten (en het aanvaarden van de eventuele
bijzondere voorwaarden); de laatste na de afsluiting van je project. Na afsluiting van de uitvoering van het
project, wordt het saldo verrekend wanneer op basis van de eindafrekening (werkelijke kosten) het
definitieve subsidiebedrag is bepaald.
De indicatieve kalender van de uitbetalingen en de voorwaarden die voor elk voorschot moeten vervuld zijn,
zijn opgenomen in de OVEREENKOMST. Naast een correcte uitvoering van het project zijn het naleven van
de verslaggevingsverplichtingen en de meldingsplicht van belangrijke wijzigingen in het project
basisvoorwaarden voor uitbetaling.
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