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Specifieke voorwaarden

• Inpassing in clusterroadmap

• Samenwerking / focus op meerdere bedrijven: 

• Van belang voor grotere groep bedrijven in Vlaanderen                          
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Extra voorwaarden voor clusterprojecten

• Inpassing in clusterroadmap: bijdragen aan het realiseren van de specifieke 

roadmap van VIL

→ 4 VIL-thema’s (www.vil.be) 

• Digitalisering

• Flanders Gateways

• Duurzaamheid

• Omni-channel
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WEL NIET

Goederenlogistiek en -mobiliteit Personenmobiliteit

Alternatieve vervoersconcepten Verkeersveiligheid

Warehouse toepassingen Focus op circulaire economie 

(zonder logistieke component)

… …

http://www.vil.be/


Extra voorwaarden voor clusterprojecten

• Samenwerking / focus op meerdere bedrijven: 

• Minimum 3 gesteunde bedrijven (= aanvrager + 2 partners)

• Bedrijven of vzw’s met (economische) activiteiten (en valorisatie) in Vlaanderen

• Betrokkenheid van minstens 1 KMO is geen vereiste, maar wel meerwaarde

• Elk van de partners moet zicht hebben op een eigen business case

• Subcontractor ≠ partner
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WEL NIET

Vlaamse vestiging multinational Onderneming in moeilijkheden

IT-ontwikkelaar Verbonden ondernemingen

Gemeentelijk havenbedrijf Cluster, federatie, belangenvereniging, 

overheid, POM, …

… Universiteit, collect. Onderzoekscentrum



Extra voorwaarden voor clusterprojecten

• Van belang voor grotere groep bedrijven in Vlaanderen                          

• De projectresultaten overstijgen het betrokken consortium en zijn van nut 

zijn voor andere bedrijven binnen de doelgroep van VIL

• Op termijn is er kennisdeling (generieke resultaten) en samenwerking met 

andere bedrijven mogelijk 

• Het project kan als voorbeeld/successtory dienen om andere bedrijven te 

inspireren
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Ondersteuning bij indiening/dossier

• VIL: ingeval van vragen

• Begeleiding door VLAIO Bedrijfsadviseurs:

• Vrijblijvende bespreking m.b.t. het projectidee/dossier. 

• Samen uitgewerkt dossier bekijken en van tips voorzien. 

• Tijdig afspraak maken via VIL
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Rol VIL bij uitvoering O&O-projecten (na goedkeuring)

• Standaard:

• Bewaken milestones/deliverables (bv. rapportage door bedrijven aan

VLAIO) en welslagen project

• Administratieve taken

• Neutrale partij die de projectpartners jaarlijks samenbrengt ter bespreking

van de voortgang

• Forfaitaire kost: 4.500 eur (excl. BTW)

• Indien meerwaarde:

• VIL in onderaanneming
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