Oproepdocument voor projectaanvragen 2019-2020
LANDBOUW (LA)-trajecten
Kenmerken van de oproep LA-trajecten
De kenmerken van het programma LA-trajecten zijn beschreven in de ‘Handleiding LANDBOUW (LA)-trajecten’.
De oproep LA-trajecten wordt opengesteld op 15 juli 2019.
Projectaanvragen kunnen online ingediend worden tot dinsdag 3 december 2019 om 12:00u.

De aanvraagprocedure verloopt online via een link op de website
Hoe u te werk moet gaan, staat, samen met alle documenten voor de opmaak van een projectaanvraag,
beschreven op tabblad ‘aanvraagprocedure’ op https://www.vlaio.be/nl/la-trajecten. Vergeet niet dat NA het
opladen van het projectvoorstel, de begroting en de Verklaring van Organisatie voor Onderzoek en
Kennisverspreiding, de rechtsgeldig vertegenwoordiger (of de gemandateerde) van elke partner online met
zijn/haar eID het voorstel dient te ondertekenen. Pas dan is het project finaal ingediend. Nadien zijn geen
wijzigingen meer mogelijk!
Let op: de procedure voor de opmaak van de overeenkomst is vernieuwd!
Om de overeenkomst tussen het agentschap en de aanvragers onmiddellijk tot stand te doen komen na de
beslissing, wijzigt de verklaring die de rechtsgeldig vertegenwoordiger (of de gemandateerde indiener) dient te
ondertekenen bij de digitale indiening. Bij de indiening van een ondertekende projectaanvraag, aanvaardt de
begunstigde de Algemene Voorwaarden Innovatiesteun en de Programmaspecifieke Voorwaarden voor
LA-trajecten.
De overeenkomst tussen de partijen en het Hermesfonds komt tot stand op de beslissingsdatum van de
subsidietoekenning, tenzij de begunstigde(n) binnen één maand na verzending van de beslissing tot
subsidietoekenning kenbaar maakt het project niet op te starten.

Infosessie
Het agentschap organiseert een infosessie voor de geïnteresseerde projectaanvragers op
maandag 30 september 2019 om 10:00 uur in het Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 te 1030 Brussel.
Inschrijven voor deze infosessie is verplicht via de website, uiterlijk tot maandag 23 september 2019.

Voorbesprekingen
Potentiële indieners kunnen – mits inschrijving via de website tot maandag 23 september 2019 - langskomen
voor een verkennend gesprek (ca. 1/2u-1u) op één van de volgende dagen:
- maandag 30 september in het Ellipsgebouw in Brussel, na afloop van de infosessie.
- maandag 7 oktober in het Ellipsgebouw in Brussel van 9:30u tot 17:00u.
Indien geen van beide data mogelijk zijn, kan er uitzonderlijk een alternatieve datum worden ingepland tot
vrijdag 8 november 2019. Gelieve dit tijdig aan te vragen via mail aan landbouw@vlaio.be.
Bij uw aanvraag tot voorbespreking dient u steeds een korte samenvatting van het projectvoorstel en de vragen
die u wenst te behandelen toe te voegen. Bij voorkeur omvat deze samenvatting het innovatiedoel van het

project (situering/algemene doelstellingen/concrete doelstellingen/verwachte impact) alsook een aanzet voor
de verplichte KPI’s (KPI 1 (bedrijfsbereik: aantal unieke bedrijven waar een verandering wordt opgestart) en
KPI 2 (innovatie: aantal implementaties)). Dit wordt sterk aanbevolen, teneinde zo goed mogelijk feedback te
kunnen aanleveren.

Evaluatieprocedure
De evaluatieprocedure en -criteria worden beschreven in de ‘Handleiding LANDBOUW (LA)-trajecten’.
De beslissing wordt voorbereid tegen april 2020.

