Optredend voor het Hermesfonds

Bijlage bij het toelichtingsdocument aanvaardbare kosten in projecten (kostenmodel):
Programma-specifieke modaliteiten: Baekeland- en innovatiemandaten

Indiening begroting
Het excelbestand met de projectbegroting van het project wordt bijkomend ingediend samen met de
projectaanvraag. Het bestand heeft als naam <naam mandataris _budget>.
Personeelskost
- De personeelskost wordt ingevuld bij de partner waar de mandataris tewerkgesteld is of zal
tewerkgesteld worden.
- Alleen de personeelskost van de mandataris kan begroot worden (slechts 1 werknemer).
- Mandataris heeft een werknemersstatuut (geen bursaal).
- Optie 1: De mandataris is werknemer van het bedrijf (u gebruikt de tabbladen “marktverloning”).
- Optie 2: De mandataris is werknemer van een kennisinstelling (u stemt af met de personeelsdienst
of dienst “onderzoekscoördinatie” van de kennisinstelling en gebruikt wellicht de tabbladen
“barema”).
- Optie 3: De mandataris stapt gedurende het project over van kennisinstelling naar bedrijf. U gebruikt
de verschillende tabbladen in de verschillende periodes (bv. u gebruikt het tabblad “barema” in jaar
1 en 2 als u dan tewerkgesteld bent aan de kennisinstelling en u gebruikt het tabblad
“marktverloning” in jaar 3 en 4 als u dan werknemer van het bedrijf bent).
- Deeltijdse bezetting: u vult het aantal equivalente mensmaanden in gedurende een langere
projectperiode: (bv. bij 80% bezetting in een Baekeland-project: 9,6 mm in jr. 1 tot en met jr. 5)1
Overige kosten
Bij aanvraag wordt een realistische inschatting van de kosten opgegeven. De kostenmodel template
vermeldt dat voor verschillende projecttypes een motivatie dient gegeven te worden voor de rubriek directe
overige kosten. Het niveau van detail dat gevraagd wordt voor Baekeland- en IM-projecten beperkt zich tot
een oplijsting van de grote categorieën en hun gerelateerde kost (bv. materialen/grondstoffen,
hulpmiddelen/gereedschappen,
IT-kosten,
reis/verblijfkosten
voor
korte
studieverblijven,
congresdeelname, afschrijvingen onderzoeksapparatuur, enz.).
Indien kosten gemaakt worden bij verschillende partners, dient u ook bij de partners waar de mandataris
niet tewerkgesteld is (geen personeelskosten) de bezetting in mensmaanden in elk jaar in te vullen (bv. 12
mm in elk projectjaar).
Vanwege de mogelijke spreiding van zowel directe als indirecte kosten over de verschillende partners, dient
in het tabblad “totaal” het totaal van indirecte kosten ≤ 20.000 euro per voltijds mensjaar en het totaal van
de overige kosten ≤ 40.000 euro per voltijds mensjaar gecontroleerd te worden.
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De template is voorzien voor een maximale duur van 6 jaar voor Baekeland en een maximale duur van 3 jaar voor
innovatiemandaten. Indien de projectperiode voor u langer zou zijn vanwege deeltijdse bezetting dient u met het
Agentschap contact op te nemen.

