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Testimonials

>>>

>>>

“We geloven rotsvast dat de beste 
innovatie van binnen de sector moet 
komen: ‘van de sector, voor de sector’ 
is ons motto. 
Dankzij de ondersteuning van VIL zijn 
we erin geslaagd een stevige subsidie 
te verkrijgen bij VLAIO. Samen met 
onze partners Selas en Brainjar komt 
de Tech-poot binnen onze groep nu 
echt van grond. 
Zonder de tussenkomst van VIL was 
dit nooit gelukt, omdat de risico’s 
dan eenvoudigweg te groot waren.”

Serge Gregoir 
– CEO, Eutraco

“Al jaren liep ik met een idee rond 
voor een compleet nieuwe aanpak 
voor logistieke terreinen, waarbij 
een heel aantal diensten centraal 
worden georganiseerd, inclusief een 
wachtparking. Dankzij de subsidies 
via VIL kan ik dit idee nu realiseren, 
in Gent, en dit samen met mijn 
partners Quares en Peripass.”

Michel Nierinck 
– Lid Raad van Bestuur, 
Transuniverse Group



Innovatie is belangrijk. innovatie zorgt voor 

betere marges, voor een betere wereld. 

Maar innovatie is niet altijd even eenvoudig 

en succes is niet altijd gegarandeerd. En 

het vraagt een investering van u, in mensen 

en in tijd. Daarom kan u beroep doen op de 

expertise van VIL én op een gereserveerd 

budget voor innovatieprojecten met 

betrekking tot logistiek! Voor de Vlaamse 

overheid is logistiek immers een speerpunt 

voor de toekomst en ze heeft dan ook 

een substantieel budget vastgelegd om 

innovatieve bedrijfsprojecten in logistiek te 

steunen. Het kan gaan om de ontwikkeling 

van een volledig nieuw of beduidend 

vernieuwend (verbeterd) product, proces, 

dienst of concept, met een belangrijke 

impact voor het bedrijf. En er zijn subsidies 

voor het opzetten van pilootprojecten, 

het uitwerken van een business case, het 

ontwikkelen van nieuwe kennis en voor 

onderzoek in samenwerking met een 

kennisinstelling. Afhankelijk van waar in het 

innovatietraject een project zich bevindt, en 

dus ook hoe groot het risico is, varieert het 

subsidiepercentage. 

Deze brochure geeft een overzicht van de 

verschillende subsidiemogelijkheden en de 

voornaamste kenmerken ervan.



Subsidies voor bedrijven (individueel) en voor samenwerkingsprojecten

Advies door VIL 

VIL-advies op maat rond het toepassen van 
RFID bij voorraadbeheer, VIL-advies op maat 
over efficiënt magazijnbeheer 

Ieder individueel kmo-bedrijf

-

-

KO: 30% 
MO: 20% 

KO: max. € 7500/jaar
MO: max. € 7500/jaar

Kosten voor schriftelijk advies op maat.
(er gelden nog wel enkele specifieke 
voorwaarden)

Zeer beperkt

-

Permanent, via VIL

KMO Portefeuille

-

Advies

Waarvoor?

Voorbeelden

Voor wie?

Time to market 

Kans op realisatie

Subsidiepercentage

Steunbedrag

Welke kosten die u maakt 
zijn steunbaar?

Formaliteiten: hoe uitgebreid 
is het aanvraagdocument?

Duurtijd project

Aanvraag: wanneer?

VLAIO-benaming

Vergoeding: no cure, no pay
Facturatie bij (al dan 
niet voorwaardelijke) 
goedkeuring



Subsidies voor bedrijven (individueel) en voor samenwerkingsprojecten

* Vermits de projecten via VIL altijd een samenwerking tussen minstens 3 bedrijven zijn, kan u bijna altijd van deze 
‘samenwerkingsbonus’ genieten! Een extra voorwaarde is b.v. dat er minstens één KMO bij betrokken moet zijn.

Ontwikkeling van een volledig nieuw of beduidend 
vernieuwend (verbeterd) product, proces, dienst of 
concept

Het ontwikkelen van een innovatieve planningstool, bv. 
ondersteund door AI (artificiële intelligentie). Wat is de 
business case voor deze toepassing? 

Min. 3 Vlaamse bedrijven samen

■■

■■■

Basis: 25%
Extra (tot max. 50%): 
KO: +20%
MO: +10%
Samenwerking VIL: +10%*

€ 25.000 tot max. € 3 miljoen

Personeels- en andere kosten gerelateerd aan het 
ontwikkelingsproject, incl. onderaanneming
Géén afschrijvingen voor productieinfrastructuur

Eerste voorstel: ■ (2 pag.)
Vervolg: ■■■

Max. 24 maanden

Call door VIL (min. 4 maal/jaar)
Eerste screening op basis van beperkt voorstel  
(2 pag.)

O&O - Coöperatief ontwikkelingsproject 

Forfaitaire vergoeding VIL
(opvolging, administratie):  
7500 € per consortium/project,  
excl. BTW + Lidmaatschap VIL gedurende looptijd van 
het project

Het opschalen van geslaagde ontwikkelingen 
op kleine schaal en testen in werkelijke 
omstandigheden, pilootinstallaties

Demonstrator uit ‘Business Case’  
op industriële schaal verder ontwikkelen, 
pilootinstallatie opzetten, een demonstrator van 
een innovatieve planningstool met live data.

Min. 3 Vlaamse bedrijven samen

■ (kort)

■■■■ (reëel)

Basis: 25%
Extra (tot max. 50%): 
KO: +20%
MO: +10%
Samenwerking VIL: +10%*

€ 25.000 tot max. € 1 miljoen

Personeels- en andere kosten gerelateerd aan 
het ontwikkelingsproject, incl. onderaanneming
Géén afschrijvingen voor productieinfrastructuur

Eerste voorstel: ■ (2 pag.)
Vervolg: ■■■ 

Max. 24 maanden

Call door VIL (min. 4 maal/jaar)
Eerste screening op basis van beperkt voorstel 
(2 pag.)

O&O - Coöperatief ontwikkelingsproject

Forfaitaire vergoeding VIL  
(opvolging, administratie):  
7500 € per consortium/project,  
excl. BTW + Lidmaatschap VIL gedurende 
looptijd van het project

Pilootproject Ontwikkeling



**Opgelet: het aandeel van de bedrijven in de totale kosten moet 
minstens gelijk zijn aan het aandeel van de onderzoeksorganisatie(s).

* Vermits de projecten via VIL altijd een samenwerking tussen minstens 3 bedrijven zijn, kan u bijna altijd van deze 
‘samenwerkingsbonus’ genieten! Een extra voorwaarde is b.v. dat er minstens één KMO bij betrokken moet zijn.

Opbouw van nieuwe kennis die nodig is voor 
het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde 
producten, processen of diensten

Onderzoek naar de mogelijkheden van 
gebruik van AI-algoritmes in logistiek: hun 
mogelijkheden, hun beperkingen

Min. 3 Vlaamse bedrijven samen

■■■

■■

Basis: 25 tot 50% 
Extra (tot max. 60%): 
KO: +20%
MO: +10%
Samenwerking VIL: +10%*

€ 100.000 tot max. € 3 miljoen

Personeels- en andere kosten gerelateerd 
aan de kennisopbouwfase van een 
innovatietraject, incl. onderaanneming

Eerste voorstel: ■ (2 pag.)
Vervolg: ■■■

Max. 36 maanden

Call door VIL (min. 4 maal/jaar)
Eerste screening op basis van beperkt 
voorstel (2 pag.)

O&O - Coöperatief onderzoeksproject

Forfaitaire vergoeding VIL  
(opvolging, administratie):  
7500 € per consortium/project,  
excl. BTW + Lidmaatschap VIL gedurende 
looptijd van het project

Ontwikkelng van nieuwe kennis door één of 
meerdere onderzoeksinstellingen, op vraag van 
bedrijven

Onderzoek naar ‘deep learning’ algoritmes

Min. 3 Vlaamse bedrijven + minstens één 
onderzoeksinstelling

■■■■ (lang)

■ 

Wetenschappelijk onderzoeksteam: 100%
Bedrijven: min. 25% - max. 60%

Max. € 500.000/jaar/onderzoekspartner,  
max. van € 3 miljoen

Personeels- en andere kosten gerelateerd aan de 
kennisopbouwfase en/of ontwikkelingsproject,  
incl. onderaanneming. Géén afschrijving van 
productie-infrastructuur.**

Eerste voorstel: ■ (5 pag.)
Vervolg: ■■■■ 

Max. 24 maanden (mits motivatie max. 36)

Permanent - Aanmelding projectidee bij VIL.  
Eerste screening op basis van beperkt voorstel  
(5 pag.)

ICON: Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek

Forfaitaire vergoeding VIL  
(opvolging, administratie): 
7500 € voor de leidende onderzoeksinstelling en 
7500 € voor het leidende bedrijf 
excl. BTW + Lidmaatschap VIL 
gedurende looptijd project 

Onderzoek Multidisciplinair onderzoek



6

Heeft u hierover vragen  
of wil u een concreet  
projectidee bespreken?
Contacteer Eddy Hagen,  
innovatiecoach VIL
03 229 05 37
eddy.hagen@vil.be

Als speerpuntcluster beschikt VIL 
over een gereserveerd budget om 
innovatieve projecten met betrekking 
tot logistiek en geïnitieerd door 
bedrijven, financieel te steunen. 
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