Programmaspecifieke Voorwaarden –
Clus – COOCK/CORNET (versie 2020.1 - februari 2020)
1.

Definities

1.1. “BEGELEIDINGSGROEP”: de voor het PROJECT ingestelde commissie die fungeert als klankbord met oog op de optimale
uitvoering van het PROJECT en op de VALORISATIE VAN DE PROJECTRESULTATEN.
1.2. “CLUSTERORGANISATIE”: het in de aanhef genoemd gericht initiatief of platform dat vanwege het HERMESFONDS steun
ontvangt op basis van een duidelijke strategie.
1.3. “ORGANISATIE VOOR ONDERZOEK EN KENNISVERSPREIDING”: zoals gedefinieerd in punt 15, ee) de 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, innovatie-intermediairs,
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;
1.4. “REGLEMENT VAN ORDE”: een volgens artikel 3.3. door elk lid en elke deelnemer van de BEGELEIDINGSGROEP te
ondertekenen reglement dat de samenstelling, rol, werking en bijdrageverplichtingen regelt van de BEGELEIDINGSGROEP.
1.6. "VLAIO NETWERK": een netwerk waarin het AGENTSCHAP al zijn partnerorganisaties samenbrengt. Het VLAIO NETWERK is
samengesteld uit alle begunstigden
van gesteunde collectieve projecten, kennis- en onderzoekscentra,
clusterorganisaties, belangenverenigingen, federaties, lokale besturen, overheidsinstellingen en private dienstverleners.
Het VLAIO NETWERK wil een duurzaam platform bieden waarin al deze Vlaamse actoren elkaar vinden, inspireren,
informeren en samenwerken.
2.

Gescheiden interne boekhouding

In toepassing van de Kaderregeling (Nr. 2014/C 198/01) van 27 juni 2014 betreffende staatssteun voor onderzoek,
ontwikkeling en innovatie verbindt de PARTIJ als ORGANISATIE VOOR ONDERZOEK EN KENNISVERSPREIDING 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.

Medewerking met de CLUSTERORGANISATIE

De uitvoering van voorliggend PROJECT is gelinkt aan de realisatie van de eigen strategische doelstellingen van de
CLUSTERORGANISATIE en wordt gefinancierd vanuit haar gereserveerd projectbudget voor individuele projecten. De
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BEGUNSTIGDE verbindt zich aldus tot naleving van de medewerkingsafspraken zoals hierna bepaald en verder uitgewerkt in
het betrokken REFERENTIEDOCUMENT.

De CLUSTERORGANISATIE staat in voor de inhoudelijke opvolging van de uitvoering van het PROJECT. De BEGUNSTIGDE zal de
CLUSTERORGANISATIE met regelmaat informeren over de uitvoering van het PROJECT en de PROJECTRESULTATEN, alsook over
aangelegenheden die de uitvoering van het P ROJECT beïnvloeden dan wel bemoeilijken. Met het oog op nakoming van de
verplichtingen voor de verslaggeving maakt de BEGUNSTIGDE met de CLUSTERORGANISATIE de nodige afspraken opdat de
CLUSTERORGANISATIE deze verslaggeving kan bundelen en bij het HERMESFONDS kan inleveren.
Het HERMESFONDS staat in voor de formele opvolging van de contractuele verplichtingen verbonden aan de toekenning van
de SUBSIDIE aan het PROJECT en voor de uitbetaling van de SUBSIDIE.
Verder zal de BEGUNSTIGDE de CLUSTERORGANISATIE uitnodigen om als waarnemer aan de BEGELEIDINGSGROEP deel te nemen.
4.

Begeleidingsgroep

Gedurende de uitvoering van het PROJECT doet de BEGUNSTIGDE beroep op de door hem ingestelde BEGELEIDINGSGROEP die is
samengesteld uit vertegenwoordigers van relevante economische gebruikers, eventueel maatschappelijke gebruikers van
de beoogde PROJECTRESULTATEN en een waarnemer aangeduid door de CLUSTERORGANISATIE.
De BEGUNSTIGDE verbindt zich ertoe alles te doen wat redelijkerwijze mag verwacht worden in het kader van een vlotte
werking van de BEGELEIDINGSGROEP en legt hiertoe de nodige modaliteiten vast in een REGLEMENT VAN ORDE.
Binnen de vier maanden na de verzending van de BESLISSING TOT SUBSIDIETOEKENNING door het HERMESFONDS dient de
BEGUNSTIGDE aan het HERMESFONDS een verklaring te bezorgen dat alle leden van en deelnemers aan de BEGELEIDINGSGROEP
het REGLEMENT VAN ORDE hebben ondertekend. De BEGUNSTIGDE dient, tenzij dit reeds in ons bezit is, een exemplaar van het
REGLEMENT VAN ORDE en een oplijsting van alle leden toe te voegen.
De BEGUNSTIGDE houdt de getekende exemplaren van het REGLEMENT VAN ORDE in zijn kantoren ter inzage van het
HERMESFONDS. Het HERMESFONDS wordt geacht zijn goedkeuring te hebben gegeven indien het niet reageert binnen de 25
werkdagen nadat de BEGUNSTIGDE bovengenoemde documenten aan het HERMESFONDS heeft voorgelegd.
Geïnteresseerde binnen de EU gevestigde ondernemingen kunnen steeds lid worden van de BEGELEIDINGSGROEP. De leden
van de BEGELEIDINGSGROEP kunnen vervangen worden.
Wijzigingen aan het REGLEMENT VAN ORDE dienen voorafgaandelijk ter goedkeuring van het HERMESFONDS te worden
voorgelegd. Het HERMESFONDS wordt geacht zijn goedkeuring te hebben gegeven indien het niet reageert binnen de 25
werkdagen nadat de BEGUNSTIGDE het voorstel van aangepast REGLEMENT VAN ORDE aan het HERMESFONDS heeft voorgelegd.
Verder dient de BEGUNSTIGDE het HERMESFONDS ook onmiddellijk op de hoogte te brengen van problemen in verband met
de naleving van het REGLEMENT VAN ORDE.
5.

Coördinerende opdracht van het AGENTSCHAP

Het AGENTSCHAP staat in voor de organisatie en de coördinatie van het VLAIO NETWERK. Het verbindt de netwerkpartners via
een gevarieerd jaarprogramma van activiteiten dat hen inspireert, informeert en samenbrengt.
Vanuit de opzet van het VLAIO NETWERK verzoekt het AGENTSCHAP de BEGUNSTIGDE een actieve rol op te nemen in het VLAIO
NETWERK, onder meer door optimaal samen te werken met, en door te verwijzen naar andere actoren in het VLAIO NETWERK.
Teneinde de kennis van elkaars producten, diensten en expertises te bevorderen, verbindt de BEGUNSTIGDE zich ertoe om
de projectgegevens te publiceren en nader actueel te houden op het FRIS Onderzoeksportaal (Flanders Research
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Information Space) van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse Overheid, te bereiken via
https://www.researchportal.be.
Bovenop de bepalingen in verband met het privacybeleid voorzien in artikel 15 ALGEMENE VOORWAARDEN INNOVATIESTEUN
gelden bij projecten met steuntoekenning op basis van het COOCK-BESLUIT hierna volgende bepalingen.
Het AGENTSCHAP staat in voor de opvolging van de voortgang van het PROJECT dat gesteund wordt onder het SBO-BESLUIT. In
functie hiervan worden een beperkt aantal gegevens (zoals het ondernemingsnummer) alsook gegevens van
contactpersonen (contactgegevens) gelinkt aan de ondernemingen van een eventuele projectbegeleidingsgroep
opgevraagd. Deze gegevens worden uitsluitend ingezameld en verwerkt om in voorkomend geval controle op
cofinanciering uit te voeren en om de mening te kennen van de betrokken ondernemingen over de projectdoelstellingen,
de projectwerking en de mate waarin het PROJECT tot resultaten leidt bij deze ondernemingen. Het AGENTSCHAP verwerkt
de contactgegevens welke aan hem worden overgemaakt als verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met de
Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG genoemd)1, en de bepalingen van de federale en Vlaamse
regelgeving inzake de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. De verwerking
van de contactgegevens door het AGENTSCHAP blijft beperkt tot de beoogde en voornoemde doelstellingen. Het AGENTSCHAP
bewaart deze contactgegevens niet langer dan nodig voor de bovenvermelde doelstellingen. Het is mogelijk dat
contactgegevens doorgegeven worden aan derden (concreet Team Bedrijfstrajecten vzw of een IT of cloud provider) om
het AGENTSCHAP te assisteren bij het verwerken ervan. Het AGENTSCHAP selecteert deze derden met de grootste zorg en eist
hierbij dat de gegevens door deze organisaties worden beschermd zoals bepaald in voornoemde Europese, federale en
Vlaamse regelgeving. De BEGUNSTIGDE verbindt zich ertoe om zichzelf in regel te stellen met de AVG en bijhorende
regelgeving, zodat hij de door het AGENTSCHAP opgevraagde contactgegevens rechtmatig kan verzamelen, bewaren,
overmaken aan en laten verwerken door het AGENTSCHAP.
6.

Toegekende SUBSIDIE

De BEGUNSTIGDE verbindt zich ertoe te waken over het niet-economisch karakter van de activiteiten van het PROJECT. Dit
geldt in het bijzonder voor de uitvoering van cases waarbij de toepasbaarheid en de waarde van een (recente) technologie
of (nieuwe) kennis geëvalueerd of geanalyseerd wordt in een bedrijfscontext. Deze cases zijn gekenmerkt door voldoende
generische aspecten die relevant zijn voor een ruimere groep van doelondernemingen. De BEGUNSTIGDE dient dit te
bewerkstelligen door brede disseminatie respectievelijk een niet-discriminatoir aanbod van de PROJECTRESULTATEN aan
marktconforme voorwaarden.
Voor COOCK/COOCK-Cornet:
De 2de helft van de SUBSIDIE voor COOCK-projecten is afhankelijk van een resultaatsverbintenis.
Deze wordt als een bonussubsidie uitbetaald van maximaal 50% van de maximale SUBSIDIE. De toekenning hiervan is
afhankelijk van het behalen van de streefwaarden voor de KPI’s en de omvang van de begroting van de
ondernemingsspecifieke cases. De voorwaarden voor de toekenning worden verder bepaald in het betreffende
REFERENTIEDOCUMENT.

1

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van

natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en
tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.
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Indien de in het betreffende REFERENTIEDOCUMENT bepaalde voorwaarden niet worden behaald kan er geen aanspraak
gemaakt worden op de bonussubsidie.
7.

Eigendom en Valorisatie van de Projectresultaten

7.1. De PARTIJ als ORGANISATIE VOOR ONDERZOEK EN KENNISVERSPREIDING verwerft de PROJECTRESULTATEN die voortvloeien uit de
onderzoeksactiviteiten van die ORGANISATIE VOOR ONDERZOEK EN KENNISVERSPREIDING. De PARTIJ als ORGANISATIE VOOR ONDERZOEK
EN KENNISVERSPREIDING verbindt zich ertoe dat zij bij elke overdracht van de eigendomsrechten en toekenning van
gebruiksrechten op de PROJECTRESULTATEN naar ondernemingen een vergoeding ontvangt die overeenstemt met de
marktprijs voor het gebruik van de betrokken PROJECTRESULTATEN.
De door de ORGANISATIE VOOR ONDERZOEK EN KENNISVERSPREIDING ontvangen vergoeding wordt beschouwd als gelijkwaardig
met de marktprijs indien de betrokken ORGANISATIE VOOR ONDERZOEK EN KENNISVERSPREIDING daardoor het volledige
economische voordeel van de genoemde rechten op bovenbedoelde P ROJECTRESULTATEN 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 ORGANISATIE VOOR ONDERZOEK EN KENNISVERSPREIDING kan, als verkoper, aantonen dat zij daadwerkelijk, op arm’s
length-voorwaarden, 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 ORGANISATIE VOOR ONDERZOEK
EN KENNISVERSPREIDING 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 ORGANISATIE VOOR ONDERZOEK EN KENNISVERSPREIDING dient alle inkomsten uit deze activiteiten opnieuw in de
primaire activiteiten van de ORGANISATIE VOOR ONDERZOEK EN KENNISVERSPREIDING, te weten vrij onderzoek resp. brede
disseminatie te investeren.
7.2. De regeling inzake eigendoms- en gebruiksrechten dient volledig conform te zijn met de Europese regelgeving inzake
staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie.
7.3. De PARTIJ als ORGANISATIE VOOR ONDERZOEK EN KENNISVERSPREIDING dient bij elke overdracht van eigendomsrechten of
toekenning van gebruiksrechten op de PROJECTRESULTATEN alle potentiële gebruikers in de Europese Unie op gelijke en nietdiscriminerende wijze te behandelen. De PROJECTRESULTATEN zonder valoriseerbare eigendomsrechten dienen breed te
worden verspreid.
8.

Medeondertekening

De OVEREENKOMST wordt medeondertekend door de CLUSTERORGANISATIE ter kennisname van de verplichtingen van de
BEGUNSTIGDE, voortvloeiend uit de OVEREENKOMST.
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