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1

Inleiding

Voorliggende beleidslijn geeft in hoofdlijnen de visie weer van de EFRO managementautoriteit en
vormt een indicatie van de interpretatie van de Europese regelgeving betreffende staatssteun. Dit
is per definitie een levende materie die in de loop van de tijd kan wijzigen. De
managementautoriteit van het Vlaamse EFRO-programma kan ervoor opteren om in het kader
van een concrete oproep te kiezen voor de toepassing van één of meerdere juridische kaders
afhankelijk van de concrete inhoud of doelstellingen van de oproep.
Het blijft evenwel de verantwoordelijkheid van de indiener om voor een concrete EFROsteunaanvraag zelf de nodige analyse op vlak van het toepasselijke juridische kader te maken, al
dan niet met het inwinnen van een extern juridisch advies. Het is eveneens
de
verantwoordelijkheid van de ontvanger van de subsidie om na steuntoekenning volledig conform
het goedgekeurde juridische kader te handelen.
De steunaanvrager van een innovatieproject binnen het EFRO-programma moet de keuze van het
toepasselijke juridische kader bij indiening van een EFRO-projectaanvraag aangeven. De keuze is
evenwel beperkt tot de juridische kaders die specifiek voor een concrete oproep binnen het EFROprogramma vermeld zijn. Focus voor het maken van een keuze door de steunaanvrager ligt op de
aard van de projectactiviteiten (economisch versus niet-economisch), maar ook het type van
organisatie die kan aanvragen, kan een bepalende rol spelen.
De mogelijkheden van juridische kaders binnen het EFRO-programma zijn de volgende:
o

o

o

steun voor economische activiteiten waarbij de subsidiegerechtigde wordt
beschouwd als onderneming. De overheidsfinanciering van deze activiteiten
betreft staatssteun. In de meeste gevallen betreft dit de toepassing van de
Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV)1;
steun voor uitvoering van niet-economische activiteiten door een
onderzoeksorganisatie met toepassing van de Kaderregeling betreffende
staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (Kaderregeling O&O&I)2, zij
het dat de overheidsfinanciering van deze activiteiten geen staatssteun betreft;
steun voor uitvoering van niet-economische activiteiten door een
overheidsorganisatie in uitvoering van Diensten Algemeen Belang (DAB). Ook de
overheidsfinanciering van deze activiteiten betreft geen staatssteun.

1

Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de
artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard, EU Publicatieblad van 26 juni 2014,
L 187/1.
Eventueel is er ook de mogelijkheid van toepassing van de de-minimisverordening, indien aan de voorwaarde is voldaan dat
de waarde van steun resp. van het genoten voordeel te verwaarlozen zijn en mits naleving van de hiermee gepaard gaande
formele vereisten van ontvankelijkheid, t.w. het niet-overschrijden van het voorgeschreven plafond van totaal toegelaten
steun in kader van de de-minimisregel (Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende
de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de Europese Unie op de-minimissteun, EU
Publicatieblad van 24 december 2013, L 352/1).
Een andere mogelijkheid is individuele aanmelding staatssteun in toepassing van de Kaderregeling O&O&I.
2

Kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, EU Publicatieblad van 27 juni 2014, C
198/1.
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Het gekozen juridische kader is bepalend voor:
 de doelstelling van de financiering
Concreet betreft dit de voor steun in aanmerking komende activiteiten (economische of
niet-economische activiteiten), de hoedanigheid van de steunaanvrager (specifieke
ontvankelijkheidsvereisten) en dus subsidiegerechtigde, mogelijkheden op het vlak van
steunpercentage en te respecteren modaliteiten met betrekking tot het voorziene
natraject.


de interactie onderzoeksorganisatie en onderneming(en).



de modaliteiten in verband met gebruik van de projectresultaten (of transfer).

Volledigheidshalve voegen we toe dat in eenzelfde steunaanvraag de combinatie van 2
verschillende steunregimes – in de zin van juridische kaders of artikels in verband met staatssteun
of overheidsfinanciering – in principe kan zolang het steunpercentage van de activiteiten hetzelfde
is. Concreet impliceert dit dat de combinatie van economische en niet-economische activiteiten
in eenzelfde project niet kan. Er is dan een opsplitsing nodig in twee afzonderlijke EFROsteunaanvragen. De ene aanvraag betreft dan overheidsfinanciering voor de uitvoering van
economische activiteiten door een organisatie te beschouwen als een onderneming. De andere
aanvraag is bedoeld voor overheidsfinanciering voor de uitvoering van niet-economische
activiteiten door een onderzoeksorganisatie en/of door een overheidsorganisatie in het kader van
de uitvoering van Diensten Algemeen Belang (DAB).
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2

Toelichting van de mogelijke juridische kaders

Bedoeling in deze rubriek is de mogelijke juridische kaders voor steunaanvragen voor
innovatieprojecten (prioriteitsas 1) binnen het EFRO-programma toe te lichten op het vlak van de
wezenlijke kenmerken.

2.1.

Steun aan ondernemingen voor uitvoering van economische activiteiten: AGVV3

Doelstelling van deze financiering
Deze overheidsfinanciering betreft steuntoekenning aan organisaties voor de uitvoering van
economische activiteiten. Het betreft dan rechtstreekse steun aan ondernemingen die wordt
gekwalificeerd als staatssteun. Een onderneming is elke entiteit met rechtspersoonlijkheid die,
ongeacht het specifieke juridische statuut een economische activiteit uitoefent. De voorwaarden
en beperkingen voorzien in de Europese staatssteunregelgeving zijn van toepassing. In de meeste
gevallen kan deze steun verenigbaar verklaard worden op basis van de Algemene
Groepsvrijstellingsverordening (AGVV).
De Europese regels definiëren de in aanmerking komende kosten en de maximale
steunintensiteiten (zie artikel 25 AGVV). De managementautoriteit van het Vlaamse EFROprogramma kent binnen de contouren van voornoemde staatssteunbepalingen de steun toe.
Bedrijfssteun is rechtstreekse financiering aan ondernemingen via een subsidie en kadert in de
logica van marktfalen4. Bij staatssteun voor een marktfalen wordt een stimulerend effect beoogd
met de steun. De combinatie van marktfalen en additionaliteit komt neer op een risicodeling: de
overheid deelt het risico van een activiteit met een onderneming via rechtstreekse financiering
om de onderneming te stimuleren zaken te doen die het anders niet of minder snel respectievelijk
in mindere mate zou doen met de hoop hiermee op termijn de competitiviteit van de regio te
verhogen.

Interactie ondernemingen – onderzoeksorganisaties5

3 In sommige gevallen biedt ook de de-minimisverordening een oplossing.

Zo bijvoorbeeld voor kosten die niet in aanmerking
komen voor steun in kader van artikel 25 AGVV zoals o.m. kosten verbonden aan projectgerelateerde communicatie of kosten
gerelateerd aan deelaspecten welke niet passen in de financiering van het hoofdproject.
4 Een markfalen wordt gedefinieerd als een situatie waarbij de markt op zichzelf niet tot een economisch doelmatig resultaat
leidt. In zo’n situaties kan overheidsoptreden, inclusief staatssteun, het marktresultaat verbeteren. Bij O&O is er vaak sprake
van marktfalen, het risico is heel hoog en door de lage kans op een gegarandeerde return zal een onderneming, dat onder
druk staat voor commercialiseerbare resultaten op korte termijn, niet altijd spontaan veel investeren in O&O. Dergelijke
investeringen zijn voor een onderneming op korte tot middellange termijn doorgaans weinig of niet rendabele activiteiten.
Er is evenwel een lange termijn meerwaarde die essentieel geacht wordt voor de competitiviteit van een land/regio. Om
ondernemingen te stimuleren toch deze activiteiten uit te voeren, springt de overheid bij voor financiering.
5

Onder de term onderzoeksorganisatie zijn te begrijpen: kennisinstellingen, concreet universiteiten en hogescholen, en
andere onderzoeksorganisaties zoals o.m. de Strategische Onderzoekscentra. Het betreft in elk geval organisaties die de
vereisten gesteld in de Europese definitie van “organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding” (zie concreet punt 15, ee),
Kaderregeling O&O&I) vervullen. Cf. ook infra.
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Een onderneming kan voor de uitvoering van een project samenwerken met een
onderzoeksorganisatie. De onderzoeksorganisatie treedt juridisch-technisch op als
onderaannemer en heeft dus in dit kader geen contractuele relatie met de subsidiërende overheid.

Modaliteiten in verband met gebruik van de bereikte resultaten/inzichten
Bij samenwerking tussen een onderneming en een onderzoeksorganisatie zijn twee modellen
mogelijk waarbij deze samenwerking geen aanleiding geeft tot onrechtstreekse staatssteun. In
beide situaties treedt de onderzoeksorganisatie juridisch-technisch op als onderaannemer en ligt
de finale verantwoordelijkheid op het vlak van projectuitvoering en valorisatie steeds bij de
onderneming. Er zijn evenwel verschillende samenwerkingsvormen:


Uitbesteding: uitvoering van een duidelijk omlijnde opdracht: vergoeding aan marktprijs
volgens eenheidskost of vergoeding aan kost van het onderzoek + winstmarge/redelijke
marge.



Onderzoekspartner: de onderzoeksorganisatie werkt mee aan de uitbouw van het project67.
De onderzoekspartner heeft geen contractuele relatie met de steungevende overheid,
wordt voor de projectkosten volledig vergoed door de onderneming en krijgt daarenboven
een winstmarge of partijen kunnen een regeling van participatie in de resultaten
overeenkomen. Verschillende vormen van invulling van deze regeling zijn mogelijk. De
onderzoeksorganisatie moet daarnaast steeds op een correcte manier vergoed worden
voor de aangebrachte achtergrondkennis die vervolgens voor implementatie en exploitatie
wordt ingezet. In elk geval is ook vereist dat de afspraken niet strijdig zijn met de
doelstellingen van de steun in die zin dat ze de valorisatie door de onderneming niet
mogen belemmeren.

In een afsprakennota toe te voegen bij de steunaanvraag kunnen de onderneming en de
onderzoekspartner de basisprincipes voor de onderlinge afspraken in verband met de uitvoering
van het project en de geplande valorisatie afspreken. Concreet betreft het principes gelinkt aan
de uitvoering van het technisch-wetenschappelijk project,
zoals bv. doelstellingen,
uitvoeringsschema, principes op het vlak van intellectuele eigendom, van kennisopbouw en van
de geplande valorisatie.8

2.2. Steun aan onderzoeksorganisaties voor de uitvoering van niet-economische
activiteiten: Kaderregeling O&O&I
Doelstelling van deze financiering
Deze overheidsfinanciering betreft steuntoekenning aan organisaties voor onderzoek en/of
kennisverspreiding voor de uitvoering van niet-economische activiteiten, zoals gedefinieerd in de
6

Een onderzoekspartner is betrokken in de strategische opbouw van het onderzoek en de kennisopbouw en is in deze zin
verschillend van een klassieke onderaannemer die in het kader van een uitbesteding duidelijk omlijnde diensten levert tegen
marktprijs. Een onderaannemer die de uitbesteding uitvoert, kan zowel een onderneming zijn als een onderzoeksorganisatie.
7 Een onderneming die optreedt als begunstigde van steun voor een bedrijfsproject kan een daadwerkelijke samenwerking
aangaan met een onderzoeksorganisatie, waarbij de deelnemende onderneming de volledige kosten van het project draagt.
Voor de invulling van de term “daadwerkelijke samenwerking” verwijzen we naar artikel 2, 90 AGVV.
8 Voor de opstelling van de latere samenwerkingsovereenkomst kan inspiratie gehaald worden uit de (uitgebreide) checklist
te vinden in ‘Ons patent boekje’, meer bepaald de bijlage ‘Richtlijnen voor het opstellen van een
samenwerkingsovereenkomst’ toegevoegd aan hoofdstuk 5 (http://www.innovatiecentrum.be/upl/doc/ie-paginas/20170330-NPTAI-ons-patent-boekje-hoofdstuk-5.pdf ).
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Kaderregeling O&O&I. Concreet moeten de vereisten gesteld in de definitie van een organisatie
voor onderzoek en/of kennisverspreiding (hierna aangeduid als onderzoeksorganisatie) resp. in de
bepalingen betreffende niet-economische activiteiten voldaan worden om buiten de voorschriften
van overheidssteun aan ondernemingen en dus buiten het kader van staatssteun te vallen.
Voor deze steuntoekenning komen organisaties in aanmerking die de formele
ontvankelijkheidsvereisten9 van een onderzoeksorganisatie volgens de Europese definitie
vervullen.
Van kennisinstellingen (universiteiten/hogescholen) en Strategische Onderzoekscentra wordt
vermoed dat boven vernoemde formele vereisten vervuld worden.

Niet-klassieke

onderzoeksorganisaties moeten een dossier van Verklaring van
Onderzoeksorganisatie opstellen om de vervulling van de formele vereisten van een
onderzoeksorganisatie zoals gesteld in de Kaderregeling O&O&I aan te tonen. Hiervoor dient men
contact te nemen met de EFRO-diensten.
Aanvaardbare activiteiten voor projectuitvoering zijn activiteiten die duidelijk omschreven zijn als
niet-economische activiteiten uit te voeren door een onderzoeksorganisatie in de zin van de
Kaderregeling O&O&I. Het gaat om activiteiten die kaderen in de kennisopbouw van de betrokken
onderzoeksorganisatie en/of verband houden met kennisverspreiding van de in dit kader bereikte
onderzoeksresultaten en inzichten naar een zo groot mogelijke groep van ondernemingen.
Omgekeerd gesteld: het mag niet gaan om onderzoek op vraag van en/of gestuurd door
ondernemingen.
Indien er activiteiten zijn inzake kennisoverdracht, worden deze niet beschouwd als economisch10,
mits
 het gaat over interne activiteiten,
 bij overdracht naar een derde organisatie dit aan marktprijs gebeurt. De inkomsten
hiervan moeten opnieuw geïnvesteerd worden in de primaire activiteiten van de
onderzoeksorganisatie – dus: onafhankelijk onderzoek en/of activiteiten van
kennisverspreiding.

De bereikte resultaten en inzichten worden eigendom van de betrokken onderzoeksorganisatie
die deze bij uitvoering van haar onderzoeksactiviteiten gegenereerd heeft en die zich hiervoor ook
zichtbaar kenbaar maakt.11

Interactie onderzoeksorganisaties - ondernemingen
Door de positionering dichtbij de markt komt de steunverlening dicht tegen trajecten die normaal
als bedrijfssteun gezien worden en is de focus op een brede groep van ondernemingen een
belangrijk element om oneigenlijke bedrijfssteun te vermijden. Deze steun beoogt duidelijk

9

Concreet betreffen deze vereisten: (i) in hoofdzaak bezig zijn met onafhankelijk onderzoek en/of disseminatie; (ii) werken
met gescheiden rekeningen igv de organisatie ook economische activiteiten uitvoert en (iii) niet-discriminatoir aanbod van
onderzoeksresultaten en dienstverlening en dit aan marktconforme voorwaarden (zie hiervoor de definitie in punt 15, ee),
Kaderregeling O&O&I).
10
Zie hiervoor ook punt 19, b) Kaderregeling O&O&I.
11
Ter volledigheid vermelden we dat op het eerste zicht economische activiteiten uitzonderlijk toch onder de noemer van
uitvoering van een primaire opdracht van onafhankelijk onderzoek kunnen vallen mits de strikte toepassing van de
voorwaarden bepaald in punt 20 Kaderregeling O&O&I wordt nageleefd en dit ook zo kan worden aangetoond.
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aspecten die het individueel belang voor een individuele onderneming overstijgen en dus een
gemeenschappelijke meerwaarde bieden voor alle potentiële gebruikers in de EU.
Ondernemingen kunnen deelnemen als lid van een eventueel ingerichte begeleidingsgroep. Deze
groep fungeert dan als klankbordgroep en niet als sturende groep. De ondernemingen die lid zijn,
vervullen een representatieve functie in plaats van lidmaatschap vanuit individueel belang. De
uiteindelijke sturing ligt in handen van de betrokken onderzoeksorganisaties. Er is geen
preferentiële behandeling van deze leden in verband met de toegang tot de bereikte resultaten of
eraan gelinkte dienstverlening. Gedane inbreng of bijdrage tot cofinanciering van het project kan
evenwel (eenmalig) in mindering gebracht worden van de hiervoor aangerekende (markt)prijs12.
Een voorbeeld van regeling van onderlinge afspraken tussen de uitvoerende
onderzoeksorganisatie(s) en de ondernemingen in de begeleidingsgroep is beschikbaar als
template van Reglement van Orde bij een EFRO-project prioriteitsas 1 en op te vragen bij de EFROdiensten.

Modaliteiten in verband met gebruik van de bereikte resultaten/inzichten
De steunverlening aan onderzoeksorganisaties aan een percentage boven de
staatssteunpercentages heeft gevolgen voor de acties die men wenst te doen in het natraject, d.i.
in de periode na uitvoering van het project. Hier zijn in elk geval minimale voorschriften uit de
Europese staatssteunregelgeving na te leven wil men ongeoorloofde indirecte staatssteun aan
bedrijven vermijden.
De voorziene activiteiten in het natraject zijn enkel aanvaardbaar mits naleving van het principe
van niet-preferentiële toegang tot de bereikte resultaten en/of tot de dienstverlening die met deze
resultaten wordt geleverd. Deze resultaten en dienstverlening dienen verder aan marktconforme
voorwaarden te worden aangeboden. De winst die voortkomt uit de aangerekende marktprijs
dient de onderzoeksorganisatie te herinvesteren in haar primaire hoofdopdracht, dit zijn
activiteiten van onafhankelijk onderzoek en/of van kennisverspreiding, dus de niet-economische
activiteiten van de onderzoeksorganisatie. Resultaten die niet vatbaar zijn voor bescherming door
vestiging van intellectuele eigendomsrechten dienen breed te worden verspreid.

2.3. Steun aan overheidsorganisaties in uitvoering van Diensten Algemeen Belang
(DAB)
Doelstelling van deze financiering
De overheidsfinanciering van deze activiteiten betreft financiering van overheidsorganisaties voor
activiteiten die vallen binnen de hen toegewezen opdracht van publieke dienstverlening en die
worden aangeduid met de term Diensten Algemeen Belang.
Bedoelde overheidsorganisatie omvat een overheidsbestuur, -instelling of een organisatie met een
duidelijk afgebakende opdracht van publieke dienstverlening binnen het Vlaamse Gewest

12

Zie punt 28 d) en ook de voorschriften van punt 29 Kaderregeling O&O&I volgens dewelke een concrete vergoeding kan
worden beschouwd als gelijkwaardig de marktprijs.
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respectievelijk de Vlaamse Gemeenschap en die voor een betrokken steunaanvraag in kader het
EFRO-programma handelt vanuit die opdracht.
Overheidsorganisaties die activiteiten binnen de hen toegekende wettelijke opdracht wensen uit
te voeren komen in aanmerking voor deze financiering. Ook organisaties die door een
overheidsbestuur met zo’n (deel) opdracht worden belast komen in aanmerking.
Aanvaardbare activiteiten voor projectuitvoering zijn activiteiten die duidelijk te beschrijven zijn
als taken in kader van niet-economische diensten van algemeen belang. In het kader van een
specifiek project kan het gaan om een typische coördinerende taak van projectpromotor die alle
partijen bij elkaar brengt en met elkaar in contact brengt en verder bv. de algemene coördinatie,
rapportering en globale communicatie op zich neemt.

Interactie overheidsorganisaties - ondernemingen
Het betreft de financiering van activiteiten die te beschouwen zijn als Diensten Algemeen Belang
en die dus bedoeld zijn voor een brede groep van ondernemingen. Dit vormt een belangrijk
element om ongeoorloofde staatssteun te vermijden.

Modaliteiten in verband met gebruik van de bereikte resultaten/inzichten
De steunverlening aan overheidsorganisaties aan een percentage boven de
staatssteunpercentages heeft gevolgen voor de acties die men wenst te doen in de periode van
implementatie na uitvoering van het project, d.i. in het natraject. Hier kunnen we naar analogie
van steuntoekenning aan onderzoeksorganisaties verwijzen naar de daar geldende minimale
voorschriften uit de Europese staatssteunregelgeving opdat ongeoorloofde indirecte staatssteun
aan ondernemingen wordt vermeden (cfr. supra rubriek 2.2).
De voorziene activiteiten in het natraject kunnen enkel mits naleving van het principe van nietpreferentiële toegang tot de bereikte resultaten en/of tot de dienstverlening die met deze
resultaten wordt geleverd. Deze resultaten en dienstverlening moeten aan marktconforme
voorwaarden worden aangeboden. Resultaten die niet vatbaar zijn voor bescherming door
vestiging van intellectuele eigendomsrechten moeten breed worden verspreid.

1.

Concrete toepassing: 4 mogelijke rollen die een onderzoeksorganisatie kan opnemen bij
samenwerking met ondernemingen

1.

Een onderzoeksorganisatie werkt samen met een onderneming die zelf staatssteun
ontvangt voor uitvoering van het bedrijfsproject. Er zijn twee types van samenwerking
door de onderzoeksorganisatie:
a) als onderaannemer
opdrachtgever

voor

contractonderzoek

en

diensten

aan

b) als onderzoekspartner
Impact staatssteun: in casus 1 a) vergoeding aan marktprijs; in casus1 b) volledige
vergoeding van de kosten van de onderzoeksorganisatie met een regeling van participatie
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in de intellectuele eigendomsrechten waarbij de onderzoeksorganisatie het nodige
economische voordeel van deze rechten geniet.
2. Een onderzoeksorganisatie ontvangt steun voor niet-economische activiteiten en richt
een begeleidingsgroep met ondernemingen in die als klankbord fungeert bij de uitvoering
van het project.
Impact staatssteun: betrokken uit te voeren niet-economische activiteiten zijn
onafhankelijk, dus niet gestuurd onderzoek; mbt transfer van de resultaten en inzichten
uit het project gelden volgende principes: i) vereiste van niet-preferentieel aanbod van
bekomen resultaten of ermee verrichte dienstverlening; aanbod aan marktprijs of ii) brede
verspreiding van inzichten/resultaten waar geen intellectuele rechten worden op
gevestigd. Trouble shooting of individuele dienstverlening kan hierbij niet worden gezien
als algemene kennisverspreiding.
3. Combinatie niet-economische steun aan een onderzoeksorganisatie en rechtstreekse
staatssteun aan ondernemingen in een samenwerkingsproject
Impact staatssteun: mbt het gedeelte uitgevoerd door de onderzoeksorganisatie zie
hetgeen hierboven bepaald is onder 2. Transfer aan marktprijs van bekomen resultaten
door de onderzoeksorganisatie gegenereerd in de uitvoering van hun
onderzoeksactiviteiten. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid van deling van rechten op
de bekomen resultaten mits sprake van gelijkwaardige werkpakketten, vergelijkbare
risico’s en dito geïnvesteerde middelen. Verder bieden de onderzoeksorganisaties de
bekomen resultaten op niet-exclusieve wijze aan aan derden.
4. Een onderzoeksorganisatie voert economische activiteiten uit en ontvangt staatssteun
Impact staatssteun: de onderzoeksorganisatie treedt hier op zoals een onderneming en
dient de eigen bijdrage aan de projectfinanciering te financieren met private middelen –
d.i. middelen afkomstig van economische activiteiten. De onderzoeksorganisatie dient te
werken met gescheiden rekeningen waarbij de financiering, kosten en opbrengsten in
verband met economische activiteiten duidelijk worden afgescheiden van de financiering,
kosten en opbrengsten welke gerelateerd zijn aan de niet-economische primaire
activiteiten van de onderzoeksorganisatie.
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