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Prioriteit 2. Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s

Oproep FICHE
Specifieke doelstelling 1 – Bevorderen van intrapreneurship en nieuwe vormen van
ondernemerschap
Ecosystemen voor jong ondernemerschap in studentensteden

1 Context van de projectoproep
1.1. Prioriteit 2 ‘verbeteren concurrentievermogen kmo’s’
Ondanks een gestage verbetering van de ondernemerschapsdynamiek, kenmerkt Vlaanderen zich door
een lage ondernemersgraad, een lage oprichtingsquote en weinig snelgroeiende gazellen. Wil Vlaanderen
zijn economische positie behouden en de concurrentiepositie versterken dan is het belangrijk dat
ingezet wordt op het bevorderen van ondernemerschap en het stimuleren van de internationale
oriëntatie van kmo’s.
Binnen deze prioritaire as worden de inspanningen dan ook gericht op volgende 5 specifieke
doelstellingen:
 Bevorderen van intrapreneurship en nieuwe vormen van ondernemerschap
 Bevorderen van een ondernemings-vriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen
 Kennis over en implementatie van innovatieve bedrijfsmodellen bij kmo’s verbeteren
 Verhogen van het kennispotentieel binnen kmo’s door inzetten van gespecialiseerd personeel
 Bevorderen van een internationaal ondernemersklimaat
Het totale budget voor deze prioriteit bedraagt 29,8 miljoen euro, voor een periode van 2014 tot 2020. Er
zal over worden gewaakt dat enkel projecten worden gesteund die additioneel en complementair zijn
t.o.v. het bestaande instrumentarium.
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1.2. Specifieke Doelstelling ‘Bevorderen van intrapreneurship en nieuwe vormen van ondernemerschap’
Naast de klassieke manier van opstart waarbij een persoon met ondernemingszin zijn of haar kans
waagt, zijn er eveneens het ‘intrapreneurship’ en andere opstartvormen van ondernemerschap welke
kunnen worden ondersteund.
De focus van deze specifieke doelstelling ligt op het bevorderen van intrapreneurship en nieuwe vormen
van ondernemerschap. Acties die in deze specifieke doelstelling ondersteund worden moet leiden tot een
verhoogd bewustzijn rond ondernemerschap, resulterend in meer spin-ins, -outs en –offs en nieuwe
opstartvormen van ondernemerschap.
Door het uitwerken van een ondersteuningsstructuur kunnen deze nieuwe opstartvormen uitmonden in
succesvol ondernemerschap.
Binnen deze oproep ligt de focus op Ondernemende innovatieve partnerschappen of ecosystemen in
studentensteden.

ECOSYSTEMEN VOOR JONG ONDERNEMERSCHAP
Een ecosysteem voor jong ondernemerschap is een duurzaam en innovatief samenwerkingsverband van
relevante actoren zoals kennisinstellingen, lokale en bovenlokale publieke en private dienstverleners en
bovenlokale (publieke en private) dienstverleners met een lokale werking in een stad of regio. De
ecosystemen scheppen de nodige randvoorwaarden en bieden ondersteuning voor jongeren die willen
starten met een eigen onderneming.
Finale doelstelling is dat de jongere ondernemen als een reële carrièrekeuze beschouwt en zich omgeven
weet door samenwerkende organisaties die hem in zijn ondernemend vermogen en ondernemerschap
prikkelen, informeren, initiëren, ondersteunen en doorverbinden naar gerichte initiatieven en
organisaties. Dit moet leiden tot méér jonge startende ondernemers. Ook bij niet-studenten en studenten
zonder economische, IT- of ingenieursachtergrond
Het projectpartnerschap van dit ecosysteem wordt gevormd door:
 Vertegenwoordigers van een stadsbestuur,
 Minstens 2 hoger onderwijsinstellingen uit die stad die strategisch inzetten op ondernemend
onderwijs,
 Minstens één jongerenorganisatie met een werking rond ondernemerschap.
Het streven is om alle lokale instellingen hoger onderwijs, actief in het ecosysteem (en in het
coördinatieteam) op te nemen. Zo is het eveneens een streven om alle lokale jongerenorganisaties met
een werking m.b.t. ondernemen in het ecosysteem (en in het coördinatieteam) op te nemen
Indien de werking van het ecosysteem een ruimer gebied bestrijkt dan de stad alleen, maar ook als
locomotief optreedt rond het stimuleren van ondernemerschap bij jongeren in gemeenten/steden uit de
nabije regio, dan kan het projectcoördinatieteam uitgebreid worden met een vertegenwoordiging uit dat
ruimer werkingsgebied.
Het projectpartnerschap omringt zich door een grotere klankbordgroep van actoren (waaronder ook nonprofit en profitorganisaties, bedrijven…) die mee deel uitmaken van het partnerschap en mee vorm geven
aan de werking ervan.
- Rol partnerschap
1/ Verbinden, afstemmen (aligneren) en versterken
 van de (werking van de) betrokken actoren en hun medewerkers
 van de activiteiten en initiatieven van de betrokken actoren
 van de samenwerking tussen alle relevante actoren
 van de eigen overkoepelende werking: samen evalueren, leren en (bij)sturen
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2/ Ontwikkelen en/of stimuleren van
 vernieuwende overkoepelende samenwerkingsinitiatieven (zoals quadrupel helix-werkingen…)
 vernieuwende initiatieven, aanvullend t.o.v. de eigen werking van alle actoren
 verankering van de werking m.b.t. ondernemerschap in de organisaties en instellingen van de
betrokken actoren
 professionalisering van actoren die een cruciale rol spelen in de ontwikkeling van het
ondernemend vermogen van de jongeren; begeleidingscapaciteit, kennis van het hele ecosysteem
en daarbuiten m.b.t. ondernemerschap, kennis van de ondersteuning die bij en na opstart door
de overheid (gesteund) en andere organisaties geboden wordt
 sensibilisering van alle actoren uit het ecosysteem die in contact staan met de eerste doelgroep
hebben minstens kennis van het ecosysteem en haar activiteiten, (h)erkennen het ondernemend
vermogen
en
aspiraties
bij
de
jongeren
en
verbinden
door
3/ Het opzetten van leeromgevingen m.b.t. ondernemen met een hoog reëel gehalte.
het ontwerpen en implementeren van een didactische omgeving (leerdoelen, leerstrategie, leervorm) en
de nodige organisatorische en ondersteunende structuur, waarin studenten op een veilige manier leren
ondernemen in een reële marktomgeving of aan de hand van een spelsimulatie met een hoog realistisch
gehalte. De leeromgeving kan zowel binnen het curriculum als erbuiten worden opgezet
4/ Wegwijzen: transparant
organisaties/instellingen,

en toegankelijk maken
hun
rol,

bij de
aanbod

jongeren van
en

de

relevante
activiteiten

Bij deze oproep horen verder nog specifieke aandachtspunten:
 Projecten dienen bij te dragen aan de output- en resultaatsindicatoren (zie 4. Indicatoren).
 Aandacht moet ook gaan naar de extra betrokkenheid van jongeren, studenten, docenten,
medewerkers van de instellingen, en medewerkers van organisaties en ondernemingen.
 Wat de doelgroepen betreft vragen we dat er aandacht uitgaat naar alle jongeren, zowel binnen
als buiten het gewoon onderwijs (18-25 jaar), alsook naar doctoraatsstudenten en de derde graad
secundair onderwijs.
 Indien u in het verleden reeds een ecosysteemproject uitvoerde, is het belangrijk aan te tonen
welke bijkomende initiatieven genomen worden t.o.v. het afgelopen project, op basis van de
daarop gebouwde ervaringen.

2. Oproepmodaliteiten
2.1. looptijd van de projecten
Om in aanmerking te kunnen komen, dienen projecten op vrij korte termijn realiseerbaar te zijn. De
projectduur bedraagt in principe maximaal 2 jaar voor werkingsprojecten. Projecten dienen van start te
kunnen gaan binnen de 6 maand na goedkeuring.
Een project kan starten vanaf 1 juli 2018. Projecten die zijn afgerond voor indiening komen niet in
aanmerking.
2.2. steunintensiteit en financiering
Het EFRO - steunpercentage bedraagt maximaal 40%. De totale subsidiabele kosten worden gelijkgesteld
aan 100%. De EFRO–bijdrage en (eventuele) cofinanciering door de Vlaamse overheid, kunnen samen
maximaal 70% bedragen van de totale projectkosten. De publieke financiering kan ook verder worden
beperkt in het kader van de staatssteunregelgeving.
Aan de projectpromotoren wordt in principe een eigen bijdrage van minimaal 30% gevraagd.
De toekenning van Vlaamse, provinciale of andere cofinanciering dient uiterlijk bij de definitieve
goedkeuring van het project te worden bevestigd.
Lopende ecosystemen werken met een maximaal EFRO-budget van €210.000. Dit is een richtbedrag voor
projecten met een gelijkaardig opzet. De aanwezigheid van een leeromgeving of extra samenwerkingen
kunnen zorgen voor een hoger budget.
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Voor deze oproep is een budget van 2,1 miljoen euro EFRO-steun voorzien.
2.3. Projectspecifieke vereisten
1/Samenwerkingsovereenkomst
De projectvoorstellen met betrekking tot ontwikkeling van lokale ecosystemen ter bevordering van een
ondernemende geest, ondernemend handelen en zelfstandig ondernemerschap bij jongeren in Vlaanderen
moeten een samenwerkingsovereenkomst afsluiten met de partners in het ecosysteem.
2/ Deelname aan platformwerking en actieve kennis- en ervaringsuitwisseling
Ieder project verbindt zich ertoe actief te participeren aan de platformwerking die door Agentschap
Innoveren & Ondernemen georganiseerd wordt en deelt actief kennis en ervaringen met de andere
projecten. Om een degelijke meting van de impact van de ecosystemen te kunnen doen en evoluties op te
volgen, worden er per project afspraken gemaakt welke data verzameld moeten worden.

3. Beoordelings- en selectiecriteria van de “Projectoproep”
Projectvoorstellen worden beoordeeld op basis van objectieve ontvankelijkheids- en selectiecriteria. De
ontvankelijkheidscriteria zijn de inpasbaarheid in het programma, eventuele oproepspecifieke vereisten,
het feit of de promotor rechtspersoonlijkheid heeft en mogelijke overlapping met andere subsidies.
De selectiecriteria hebben betrekking op:
1. Scope / inhoud
2. Kwaliteit
3. Begroting en financieel plan
4. Communicatie
5. Planning
6. Indicatoren
De van toepassing zijnde indicatoren vindt u in de webapplicatie, wanneer u een projectvoorstel
aanmaakt. Binnen dezelfde webapplicatie vindt u bovendien per indicator een helptekst waarin er
toelichting gegeven wordt m.b.t. de interpretatie van de indicator.
In de oproep zijn mogelijk voorwaarden en/of voorkeuren naar projecten toe opgesomd (zie ‘context van
de projectoproep’, en ‘oproepmodaliteiten’). Indien dit zo is wordt hiermee rekening gehouden bij de
beoordeling van de ontvankelijkheidscriteria (indien voorwaarden), hetzij bij de scoring op de
selectiecriteria (indien voorkeuren).
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4. Indicatoren
Bij indiening van een projectvoorstel, dient te worden aangegeven welke bijdrage aan de programmaindicatoren wordt geleverd:
ID
Indicator
Type
Meeteenhe Streefwaarde
Omschrijving indicator
id
(2023)
O.2.1
Aantal
Output
Aantal
420
Aantal ondernemingen die
ondernemingen die
steun ontvangen waarbij
steun ontvangen
zowel een directe als een niet(EU-indicator)
directe financiële transfer
plaatsvindt (begeleiding,
consultancy, incubatie centra,
…)
O.2.2

Aantal
ondernemingen die
niet-financiële steun
ontvangen (EUindicator

Output

Aantal

420

Aantal ondernemingen die
steun ontvangen waarbij geen
directe financiële transfer
plaatsvindt (begeleiding,
consultancy, incubatie centra,
…)
Onderdeel van de
gemeenschappelijke output
indicator ‘Aantal
ondernemingen die steun
ontvangen’

5. Praktische modaliteiten
5.1. Selectieprocedure
De ingediende projectvoorstellen worden onderworpen aan een ontvankelijkheidstoets en een
beoordeling. Projecten kunnen worden goedgekeurd onder voorwaarden, waaraan binnen een termijn
van maximum 6 maanden dient te worden voldaan.
5.2. Praktische info bij projectindiening
Projectvoorstellen kunnen vanaf de bekendmaking van de projectoproep en tot afsluiting van de
oproepperiode, bij het programmasecretariaat worden ingediend. Het indienen gebeurt uitsluitend
elektronisch door middel van de webapplicatie, beschikbaar op de EFRO-website (www.efro.be). De
uiterste indieningdatum voor projecten wordt vastgelegd op 18 mei 2018.
Projectvoorstellen moeten vooraf aangemeld worden bij de EFRO-Managementautoriteit. Dit kan door een
omschrijving van het project (partners, activiteiten, budget) over te maken aan de EFROManagementautoriteit (max. 2 A4) vóór 30 maart 2018, waarna een terugkoppeling gebeurt. Gelieve voor
deze vooraanmelding gebruik te maken van het sjabloon (zie bijlage bij deze oproeptekst).
Tevens zal een infosessie worden georganiseerd om toelichting te geven bij de projectoproep en de
EFRO-technische aspecten. Deze infosessie is voorzien op woensdag 7 maart 2018 om 13u30 in het
auditorium van het VAC Leuven, Diestsepoort 3000 Leuven. Inschrijven voor deze infosessie kan via
philippe.rousseau@vlaio.be.
Bij het opstellen van de projectaanvraag kan begeleiding worden verstrekt door de provinciale en
grootstedelijke contactpunten. Er wordt sterk aanbevolen van deze begeleiding gebruik te maken met het
oog op de volledigheid en kwaliteit van het projectvoorstel (naleving van EFRO-reglementering,
eligibiliteit van de uitgaven, wetgeving inzake overheidsopdrachten, staatssteun, …).
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Volgende bijlagen moeten aan uw projectvoorstel toegevoegd worden. De sjablonen hiervoor zijn terug te
vinden via www.efro.be
 Een verklaring omtrent de inkomsten;
 Een verklaring omtrent het btw-statuut;
 Een verklaring omtrent de wet op de overheidsopdrachten (+ eventueel aanbestedingsplan);
 Enkel indien van toepassing:
 Cofinancieringsbewijzen (indien nog niet toegekend, moeten minstens de verstuurde
aanvraagbrieven bijgevoegd worden);
 Demimisverklaring;
 Eigendomsbestemming;
Het is ook erg belangrijk om de praktische gidsen grondig door te nemen vooraleer een projectvoorstel
aan te maken. Deze vindt u ook terug op www.efro.be.
Voor het aanmaken van een projectvoorstel zijn volgende gidsen de belangrijkste:
 Praktische gids ‘projectindiening’
 Draaiboek ‘Communicatie voor promotoren’
 Praktische gids PROJECTUITVOERING en SUBSIDIABILITEIT
 Het ‘gunningsdraaiboek’ voor overheidsopdrachten (zie:
http://www.bestuurszaken.be/toelichting_nieuwe_regelgeving)
 Praktische gids staatssteun
Provinciale EFRO-contactpunten :
 Provincie Antwerpen, Bezoekersadres: Desguinlei 100, 2018 Antwerpen, Postadres: Koningin
Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Anneke.VANDENAKER@provincieantwerpen.be (03/240 66 03)
 Provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
robert.daniels@limburg.be (tel. 011/23.74.32)
 Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven
claudine.carton@vlaamsbrabant.be (tel. 016/26.74.14)
 Provincie Oost-Vlaanderen, PAC Het Zuid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent,
heidi.tency@oost-vlaanderen.be (tel. 09/267.86.37)
 Provincie West-Vlaanderen, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries
maxime.huysentruyt@west-vlaanderen.be (tel.050/40.32.64)
Stedelijke EFRO-contactpunten :
 Stad Antwerpen, bezoekadres: Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen
correspondentie: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen
wim.blommaart@stad.Antwerpen.be (tel. 03/338.61.28)
 Stad Gent, Bezoekadres: Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent
Correspondentie: Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
joris.demoor@stad.gent.be (tel. 09/266.53.28)
Centraal Programmasecretariaat
 Entiteit Europa Economie, Koning Albert II-laan 35 bus 12, 1030 Brussel
philippe.rousseau@vlaio.be (tel. 02/553.37.07)
frederik.maertens@vlaio.be (tel. 02/553.38.37)
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