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Oproepdocument Baekeland-mandaten
Oproep 2020A
Lees ook ‘Handleiding Baekelandmandaten’!
Uiterste datum voor indiening: 24 maart 2020 (12 uur)
Baekeland-mandaten hebben tot doel onderzoekers de kans te bieden een doctoraat uit te voeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven.
Het basisprincipe is dat enerzijds een Vlaams bedrijf betrokken is bij de strategische oriëntatie
en instaat voor cofinanciering en anderzijds een Vlaamse universiteit instaat voor de begeleiding naar een doctoraat en de toekenning van een doctoraat volgens de gangbare kwaliteitsnormen. Andere kennisinstellingen (onderzoeksinstituten, strategische onderzoekscentra,
hogescholen enz…) kunnen eveneens optreden als gastinstelling voor zover zij daarbij samenwerken met een promotor verbonden aan een universiteit.
De mandataris kan werknemer zijn van het bedrijf of van de kennisinstelling (=universiteit,
onderzoeksinstelling, strategisch onderzoekscentrum enz.). De werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden bij zowel de kennisinstelling als het bedrijf. De steun door het Agentschap Innoveren & Ondernemen wordt toegekend als een projectmatige steun aan het bedrijf dat optreedt
als hoofdaanvrager en een samenwerkingsovereenkomst afsluit met de kennisinstelling.
VLAIO wil de mobiliteit van de onderzoeker stimuleren, in eerste instantie tussen de academische en industriële wereld, maar eveneens de internationale mobiliteit. Voor buitenlandse kandidaten en kandidaten die een langdurig verblijf in een buitenlandse onderzoeksgroep beogen,
bestaat de mogelijkheid om een reiskrediet aan te vragen.
De kenmerken zijn beschreven in de ‘Handleiding Baekeland-mandaten’ en ‘Toelichtingsdocumenten’.
Er is een template voor de opmaak van een projectaanvraag voorzien (zie www.vlaio.be/nl/
subsidies-financiering/baekeland-mandaten/aanvraagprocedure).
De eerste oproep voor 2020 wordt geopend op eind november 2019. De uiterste datum voor
indiening is dinsdag 24 maart 2020 om 12 uur.

Het tijdsschema voor de indiening en evaluatie van de projectvoorstellen wordt hieronder
weergegeven:
Oproep najaar 2019

Voorziene datum

Lanceren van de oproep

eind november 2019

Verkennende gesprekken

6 en 18 februari 2020

Deadline voor indiening

24 maart 2020
om 12.00 u ’s middags

Deadline voor indiening ondertekende
afsprakennota (rond intellectuele
eigendomsrechten)

20 april 2020

Indicatieve periode voor mondelinge
colleges met de mandataris

Tussen 25 mei en 15 juni 2020

Beslissing

9 juli 2020

Een projectaanvraag voor een baekeland-mandaat wordt elektronisch ingediend. De aanvraagprocedure verloopt online (zie www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/baekeland-mandaten/
aanvraagprocedure).
Tijdens de ontvankelijkheidsanalyse kan VLAIO contact opnemen met de aanvrager ter vervollediging van de aanvraag. Vooral voor bedrijven die in het laatste jaar geen subsidie-aanvraag
indienden zal dit van toepassing zijn, voor de opvraging van de vereiste financiële informatie
om de financiële draagkracht te evalueren. Bedrijven die mogelijk problemen verwachten met
de financiële draagkracht en/of niet bekend zijn bij het agentschap worden daarom aangeraden hun aanvraag zeker tijdig in te dienen.
Er wordt in principe geen onderhoud van een adviseur voorzien met de aanvrager voorafgaand
aan het expertencollege.
Facultatief kan een voorbespreking aangevraagd worden voorafgaand aan een indiening. Hiervoor worden 2 dagen voorzien waarop adviseurs van het agentschap beschikbaar zijn voor de
verschillende wetenschapsdomeinen en toepassingssectoren.
De finale selectie van de voorstellen gebeurt op basis van expertencolleges. De kandidaat-mandatarissen zullen uitgenodigd worden om hun project te verdedigen.
Voor verdere informatie kunt u steeds terecht bij: baekeland-IM@vlaio.be.

