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Situering
Vlaanderen zet via het clusterbeleid in op onderneming-gedreven en performante clusters die nieuwe
samenwerkingsverbanden tot stand brengen, bestaande samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen
verder versterken en mogelijke drempels voor samenwerking wegwerken. Het clusterbeleid is
complementair aan het reguliere steuninstrumentarium voor (individuele) ondernemingen.
Speerpuntclusters genereren samenwerkingsinitiatieven tussen en/of voor de clusterleden langsheen het
innovatiespectrum en passend binnen het competitiviteitsprogramma van de speerpuntcluster. Dit omvat
samenwerking tussen bedrijven onderling enerzijds en samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen
anderzijds.
Naast de toegang tot de bestaande steuninstrumenten bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen en
andere agentschappen (FWO, FIT, …) van de Vlaamse overheid kunnen speerpuntclusters voor de uitrol van
hun competitiviteitsprogramma gereserveerde projectmiddelen toegewezen krijgen. Als mandaathouder
voor de uitvoering van het competitiviteitsprogramma, dient de clusterorganisatie, met de ter beschikking
gestelde (gereserveerde) projectmiddelen, de samenwerkingsinitiatieven langsheen het innovatiespectrum,
tot stand te brengen en op te volgen. Binnen dit algemeen principe is een brede waaier aan activiteiten
mogelijk, gaande van haalbaarheidsstudies, kennisopbouw/kenniscreatie met een lange termijn karakter,
projecten binnen de tijdshorizon van bedrijfs-O&O (die zowel kennisopbouw als kennisimplementatie en
kennisvalidatie/demonstratie kunnen omvatten), tot activiteiten met een collectieve dimensie die dichter bij
de markt staan.
In deze handleiding wordt uitgelegd wat haalbaarheidsstudies zijn en hoe bedrijven, via de geoormerkte
middelen van de speerpuntclusters, van deze steunregeling kunnen genieten. Haalbaarheidsstudies vertonen
de volgende algemene kenmerken:
-

ze dragen bij tot de doelstellingen en het competitiviteitsprogramma van de speerpuntclusters.
ze kunnen ingediend worden door minstens 3 bedrijven met (toekomstige) activiteiten in het Vlaamse
gewest, waarbij minimum 2 bedrijven lid zijn van een speerpuntcluster.
de uiteindelijk beoogde innovatie kan zowel technologisch als niet-technologisch van aard zijn. De
activiteiten in de haalbaarheidsstudie zijn een combinatie van eerder technologisch gerichte en markt,
business en IP gerichte activiteiten.

Met overblijvende vragen na het doornemen van de handleiding kan u terecht op het volgende adres:
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35, bus 16
1030 Brussel
tel : 02 432 42 00, fax : 02 432 43 99
clusters@vlaio.be
De aanvragen worden, via de speerpuntcluster, ingediend bij het Agentschap
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Kenmerken
Algemene omschrijving van een haalbaarheidsstudie
Haalbaarheidsstudies zijn studies die zich bevinden aan het begin van een innovatietraject, waar de globale
haalbaarheid en de relevantie van verdere investeringen in onderzoek, ontwikkeling en innovatie moet
nagegaan worden.
Dergelijke studies moeten voldoen aan volgende voorwaarden :
-

-

-

De haalbaarheidsstudies moeten in principe gevolgd worden door een belangrijk O&O&I-natraject
(clustertraject). Kleine onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten die gericht zijn op een korte termijn
resultaat zijn geen steunbare haalbaarheidsstudies.
De innovatie die met het project beoogd wordt moet het potentieel hebben voor voldoende valorisatie
in Vlaanderen, zonder dat dit in detail of kwantitatief moet uitgewerkt worden bij de start voor de
haalbaarheidsstudie.
De studie moet geïntegreerd de relevante aspecten bekijken, zowel technische aspecten als business
aspecten en eventuele problematiek rond intellectuele eigendom. De aard van de gesteunde activiteiten
is niet doorslaggevend, wel of ze bijdragen tot kennisopbouw die een betere inschatting toelaat van de
risico’s en opportuniteiten bij de afweging van de investering in een verder substantieel traject van
O&O&I.

Projecten die louter ideeëngeneratie of een marktstudie of korte termijn problem solving omvatten, komen
niet in aanmerking.

Aanvrager(s) en (mede-)uitvoerders
Aanvragers zijn bedrijven die beschikken over een rechtspersoonlijkheid (ten laatste bij het ondertekenen
van de overeenkomst). Verder moet het aanvragende bedrijf in staat zijn de resultaten in voldoende mate
(doch niet uitsluitend) in Vlaanderen te exploiteren.
Voor de uitvoering van het project kan ook worden samengewerkt met andere bedrijven als onderaannemer
en met onderzoeksinstellingen. Zowel de bedrijven als de onderzoeksinstellingen kunnen zowel in het
binnen- als in het buitenland liggen. Het aanvragende bedrijf draagt in beide gevallen de kosten.

Omvang van de subsidie
De aanvaarde begroting van de studie vormt de basis voor de berekening van de subsidie. De begroting
omvat de personeelskosten van het bedrijf (op basis van menskracht en reële loonkosten), de overige
kosten (die maximaal 40.000 EUR/VTE bedragen) en de uitbestedingen bij onderzoeksinstellingen
en onderaannemers.
De subsidie is een directe toelage van 40%. Voor kmo’s is dit 50%. Vermits het gaat om kleinere projecten
wordt per project een maximale subsidie van € 50.000 en een maximale duur van 1 jaar vooropgesteld.
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Behandeling van de projectaanvraag
Indienen van de aanvraag
De mogelijkheid bestaat om vóór de uitwerking van de volledige steunaanvraag een verkennend gesprek te
hebben met de speerpuntcluster en/of het agentschap (voorbespreking). Dit moet toelaten vragen te stellen
en eventueel de kans op subsidie beter in te schatten. In het bijzonder voor bedrijven die de eerste maal een
aanvraag indienen, kan dit nuttig zijn, maar het is absoluut geen verplichting noch een garantie op subsidie.
Projectaanvragen worden ingediend op basis van het aanvraagdocument voor een haalbaarheidsstudie.
De aanvraag wordt in het Engels opgesteld. Enkel voor het innovatiedoel moet een vertaling in het
Nederlands opgemaakt worden.

Ontvankelijkheid
Binnen een termijn van 14 werkdagen na ontvangst van de projectaanvraag wordt nagegaan of de aanvraag
formeel ontvankelijk is. Dit omvat in de eerste plaats een formele controle van de gegevens in de
projectaanvraag. In het bijzonder wordt nagekeken of de bedrijfspartners aanvaardbaar zijn en of de
aanvraag volgens de juiste modaliteiten is ingediend. Daarnaast wordt bekeken of de projectaanvraag
voldoende informatie bevat om tot evaluatie over te gaan. Dit betekent uiteraard niet dat later geen
bijkomende inlichtingen meer kunnen gevraagd worden.

Evaluatieprocedure
De evaluatie gebeurt binnen een periode van maximum 75 werkdagen vanaf de datum waarop de aanvraag
ontvankelijk is verklaard. Tijdens de evaluatieperiode kan op elk moment bijkomende informatie opgevraagd
te worden.
Voor haalbaarheidsstudies wordt advies ingewonnen van externe deskundigen. Bij de keuze van de externe
deskundigen wordt erover gewaakt dat er geen potentiële concurrenten of belanghebbenden ingeschakeld
worden. De aanvragers kunnen ook een beperkte lijst van te mijden deskundigen opgeven.
Op basis van alle beschikbare informatie wordt een verslag opgesteld met een gemotiveerd voorstel tot
beslissing. Het volledige verslag wordt samen met de beslissing aan de aanvragers toegestuurd.

Beslissing
Elke studie wordt gewaardeerd op 2 dimensies : de kwaliteit en de valorisatiemogelijkheden.
Vanzelfsprekend moeten valorisatiemogelijkheden hier in zeer ruime zin begrepen worden, vermits de
evaluatie van markt en businessmogelijkheden dikwijls een essentieel deel uitmaakt van de
haalbaarheidsstudie zelf.
Naast de beoordeling van de kwaliteit en de valorisatiemogelijkheden, wordt een algemene
bedrijfseconomische en financiële analyse uitgevoerd. Hierbij wordt bekeken of de bedrijfspartners
beschikken over een voldoende financiële draagkracht, of ze voldoen aan overige overheids- en
vergunningsverplichtingen en of de bedrijfspartners vorige projecten correct uitvoerden, o.m. inzake
informatieverstrekking, inhoudelijke en financiële verplichtingen en verslaggeving.
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Herziening
De aanvragers kunnen een herziening vragen van een negatieve beslissing. Deze vraag tot herziening moet
ingediend worden binnen een termijn van 30 werkdagen na de beslissing en gebaseerd zijn op duidelijke en
verifieerbare elementen. De aangebrachte elementen moeten voldoende belangrijk zijn om de genomen
beslissing te kunnen wijzigen.
Voor een herziening moet het innovatiedoel hetzelfde blijven. Bij een grondige wijziging van het
innovatiedoel, kan wel een nieuwe aanvraag worden ingediend met alle normale modaliteiten inclusief de
regels met betrekking tot de startdatum en de periode van aanvaarding van de kosten.

Klacht
Bij ontevredenheid over de wijze van behandelen kan ten allen tijde schriftelijk, mondeling of elektronisch
klacht worden ingediend. Deze klachten worden binnen de 45 dagen na ontvangst behandeld. Klachten over
een negatieve beoordeling van een aanvraag kunnen slechts ingediend worden nadat een vraag tot
herziening van de beslissing is ingediend en behandeld.

Geheimhouding
Alle personeelsleden van het Agentschap Innoveren & Ondernemen, externe deskundigen en leden van het
beslissingscomité zijn er toe gebonden alle informatie vertrouwelijk te behandelen en geen gegevens aan
derden mee te delen of aan te wenden ter voordele van zichzelf.
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Rechten en plichten bij de uitvoering
Overeenkomst
Bij een positieve beslissing wordt een overeenkomst opgemaakt tussen het agentschap en de aanvrager(s).
Essentiële elementen van de overeenkomst zijn de begroting, de subsidie, het innovatiedoel en eventueel
specifieke voorwaarden. De overeenkomst laat de aanvragers flexibiliteit om binnen die contouren de
aanpak van het project bij te sturen tijdens de uitvoering.
De hoofdverbintenis is een middelenverbintenis, waarbij de bedrijfspartners toezeggen de nodige
inspanningen te doen om met de overeengekomen middelen het beschreven innovatiedoel te bereiken en
de resultaten te valoriseren.
Daarnaast houdt de overeenkomst ook in dat de bedrijfspartners, wanneer de projectresultaten deels in het
buitenland gevaloriseerd worden, ook voldoende valorisatie in Vlaanderen voorzien.
De overeenkomst wordt mee ondertekend door de speerpuntcluster.

Uitbesteding
Wanneer een onderzoeksinstelling of een ander bedrijf prestaties levert in een haalbaarheidsstudie, dient
met deze partijen een duidelijke overeenkomst te worden afgesloten m.b.t. de onderlinge rechten en
plichten.

Uitbetaling van de subsidie
De subsidie wordt uitbetaald onder de vorm van een voorschot van 50% van de subsidie na goedkeuring van
de aanvraag en een tweede schijf na controle van de uitvoering van de studie.

Verslaggeving
Bij het einde van de uitvoering van de studie wordt een verslag gevraagd. Bij onvoorziene en belangrijke
wijzigingen tijdens de uitvoeringen moet een dringende melding worden gedaan.
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