s ubs idiemo g e li j kh e d e n v i a V I L
voor bedrijven en o n d e r zo e ks i n s t e lli n g e n

Via het budget van de speerpuntcluster VIL kunnen zowel bedrijven als onderzoeksinstellingen een project laten financieren.
Benieuwd welke steun u via VIL kan genieten als uw projectidee aansluit bij de
strategie van onze cluster? Neem dan aandachtig deze folder door.
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Subsidiemogelijkheden VIL

 Coöperatief onderzoeksproject (min. drie Vlaamse partners)
Ondernemingen met economische activiteiten en rechtspersoonlijkheid in Vlaanderen kunnen
een subsidie bekomen van 25 % tot 60 % voor de uitvoering van bepaalde onderzoeksprojecten.
Onderzoeksprojecten bestaan in hoofdzaak uit activiteiten waarbij op een kritische en systematische
manier nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden worden opgebouwd en die op lange termijn de
basis vormen voor veranderingen binnen de onderneming.
Focus ligt op nieuwe kennis
Duur: maximum 36 maanden
Steunbedrag: gevraagde steun van minimum € 100.000 en maximum € 3 miljoen
Basissteun: 50 % van de aanvaarde kosten
Verhoging van het basissteunpercentage tot maximum 60 %:
º 10 % bij samenwerking met andere onafhankelijke bedrijven of internationale samenwerking (mits geen enkel bedrijf meer dan 70 % aandeel heeft in de kosten)
		
º 10 % voor een middelgrote onderneming
		º 20 % voor een kleine onderneming
		
º Indiening door ondernemingen met eerste screening op basis van een executive summary
• Alle aanvragers dienen bij indiening en minstens gedurende de looptijd van het project
		 lid te zijn/worden bij VIL
• Forfaitaire vergoeding VIL: € 4.500 excl. BTW per project (opvolging en administratie)
•
•
•
•
•

Aanvraagprocedure: call door VIL (minstens één maal per jaar).
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 Coöperatief ontwikkelingsproject (min. drie Vlaamse partners)
Ondernemingen met economische activiteiten en rechtspersoonlijkheid in Vlaanderen kunnen een
subsidie bekomen van 25 % tot 50 % voor de uitvoering van bepaalde ontwikkelingsprojecten.
Ontwikkelingsprojecten zijn bedoeld voor vernieuwende ideeën – nieuw of verbeterd product,
proces of dienst – die de onderneming kunnen veranderen en versterken op korte termijn.
•
•
•
•
•

Focus ligt op de business case
Duur: maximum 24 maanden
Steunbedrag: gevraagde steun van minimum € 25.000 en maximum € 3 miljoen
Basissteun: 25 % van de aanvaarde kosten
Verhoging van het basissteunpercentage tot maximum 50 %:
º 10 % bij samenwerking met andere onafhankelijke bedrijven of internationale samen		 werking (mits geen enkel bedrijf meer dan 70 % aandeel heeft in de kosten)
º 10 % voor een middelgrote onderneming
º 20 % voor een kleine onderneming
• Indiening door ondernemingen met eerste screening op basis van een executive summary
• Alle aanvragers dienen bij indiening en minstens gedurende de looptijd van het project
lid te zijn/worden bij VIL
• Forfaitaire vergoeding VIL: € 4.500 excl. BTW per project (opvolging en administratie)
Aanvraagprocedure: call door VIL (minstens één maal per jaar).
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 Ontwikkelingsproject op pilootschaal (min. drie Vlaamse partners)
Het gaat om ontwikkelingsprojecten waarbij de focus ligt op piloot/demo-activiteiten. Dit betekent
dat er voldoende maturiteit voorhanden is bij de start van het project (bv. proof of concept op
kleinere schaal) maar dat er nog geen commerciële uitrol mogelijk is. Deze projecten kunnen
worden uitgevoerd door zowel een individueel bedrijf als een samenwerking.

•
•
•
•
•

Focus ligt op piloot
Duur: maximum 24 maanden
Steunbedrag: gevraagde steun van minimum € 100.000 (geen infrastructuurkosten!)
Basissteun: minimum 25 % - maximum 50 %
Verhoging van het basissteunpercentage tot maximum 50 %:
º 10 % bij samenwerking met andere onafhankelijke bedrijven of internationale samen		 werking (mits geen bedrijf meer dan 70 % aandeel heeft in de kosten)
º 10 % voor een middelgrote onderneming
º 20 % voor een kleine onderneming
• Indiening door ondernemingen met eerste screening op basis van een executive summary
• Alle aanvragers dienen bij indiening en minstens gedurende de looptijd van het project
lid te zijn/worden bij VIL
• Forfaitaire vergoeding VIL: € 4.500 excl. BTW per project (opvolging en administratie)
Aanvraagprocedure: call door VIL (minstens één maal per jaar).
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 ICON: Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek (min. drie Vlaamse partners
én een onderzoeksinstelling)
ICON is een vraaggedreven, coöperatief onderzoek waarbij multidisciplinaire onderzoeksteams van
wetenschappers, industriepartners en/of social-profitorganisaties samenwerken om innovatieve
oplossingen te ontwikkelen die daarna hun weg vinden in het marktaanbod van de deelnemende
partners.
Na afloop van het project werken de industriepartners verder met het oog op concrete productontwikkeling en commercialisatie.
•
•

•
•
•
•

Duur: gemiddeld 24 maanden
Steunbedrag: 100 % voor het wetenschappelijk onderzoeksteam en 25 % tot maximum 60 %
voor de bedrijven (zelfde samenwerkingstoeslagen-bonussen- gelden als bij coöperatieve 		
onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten)
Het bedrijfsaandeel in het totale budget bedraagt minimaal 60%
Indiening door bedrijven en kennisinstellingen met eerste screening op basis van executive
summary
Alle aanvragers dienen bij indiening en minstens gedurende de looptijd van het project
lid te zijn/worden bij VIL
Forfaitaire vergoeding VIL: € 7.500 excl. BTW per project (opvolging en administratie)

Aanvraagprocedure: aanmelding projectidee bij VIL.
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 cSBO: cluster gedreven Strategisch BasisOnderzoek
Een cSBO brengt vernieuwend onderzoek dat in geval van wetenschappelijk succes een vooruitzicht biedt voor latere economische of maatschappelijke uitdagingen. Het project past binnen
de VIL roadmap en is geen ‘stand-alone’ project. Het is vraaggedreven en komt tegemoet aan de
door de clusterleden geïdentificeerde noden. De opgebouwde kennis draagt bij aan de realisatie
van de strategische doelstellingen van VIL.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Focus ligt op fundamenteel onderzoek
Duur: maximum 4 jaar (bij voorkeur circa 2 jaar)
Steunbedrag: 100 %
Begroting: maximum € 2 miljoen
Indiening door minstens twee onderzoeksgroepen van minstens één Vlaamse onderzoeksorganisatie (universiteit, hogeschool, strategisch onderzoekscentrum)
Begeleidingscommissie met beperkte financiële bijdrage van bedrijven: minimum € 250
voor een kmo en minimum € 1.000 voor een grote onderneming
Indiening door onderzoeksgroep(en) en eerste screening op basis van executive summary
Alle aanvragers dienen bij indiening en minstens gedurende de looptijd van het project
lid te zijn/worden bij VIL
Forfaitaire vergoeding VIL: € 7.500 excl. BTW per project (opvolging en administratie)

Aanvraagprocedure: aanmelding projectidee bij VIL.
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 KMO-portefeuille voor opleiding en advies
Met de kmo-portefeuille kan de kostprijs van bij VIL gevolgde opleidingen of ingewonnen advies
gesubsidieerd worden.
Elke opleiding moet bijdragen tot het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming en gericht zijn op de kernprocessen van de onderneming.
Advies in het kader van de kmo-portefeuille zijn schriftelijke raadgevingen, gericht op de kernprocessen van de onderneming, bedoeld om de werking van de onderneming te verbeteren. De
raadgevingen stellen het bedrijf in staat om correcte en fundamenteel onderbouwde beslissingen
te nemen.
•
•

Steun kleine onderneming: 40 % met een maximum van € 10.000 op jaarbasis
Steun middelgrote onderneming: 30 % met een maximum van € 15.000 op jaarbasis

Aanvraagprocedure: indiening permanent mogelijk bij VIL.
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VRAGEN?
Neem contact met onze accountmanagers. Zij helpen u graag verder.
Piet Belet (piet.belet@vil.be ) of Hans Vandenborre (hans.vandenborre@vil.be)
VIL
Koninklijkelaan 76
B-2600 Berchem
www.vil.be
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