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1 Programma Experimental Platform 

1.1 Doelstelling 

Het programma Experimental Platform (EPF) heeft als doel lokale duurzame oplossingen te vinden 

voor complexe globale problemen en om op die manier het BHG te helpen bij zijn duurzame transitie.  

Een EPF-project laat toe om, in samenwerking, innoverende systemen te ontwikkelen, te beproeven 

en te testen in Living Labs. Systemen die de duurzame transitie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

ondersteunen. 

 

1.2 Definitie van een Living Lab 

De oorsprong van het concept "Living Lab" vinden we terug in verschillende innovatiemodellen zoals 

Quintuple Helix, Open Innovation en User Centered/Driven Innovation. Het vormt ondertussen ook al 

meerdere jaren de rode draad in de op innovatie toegespitste literatuur. Maar ook al is dit concept 

vandaag niet meer weg te denken, het is evenwel niet makkelijk om er een allesomvattende definitie 

op te plakken. Bewijs daarvan zijn de verschillende afgeleiden ervan die we terugvinden in de 

literatuur: Urban Living Labs, City Labs, Change Labs, Design Labs, Gov Labs, Impact Labs, Innovation 

Labs, Maker Spaces, Policy Labs, Social Innovation Labs, enz.  

De hierna vermelde indicatoren geven de kenmerken weer van de Living Labs (LL) die in het kader van 

het programma Experimental Platform1 toegepast moeten worden. 

1.2 EPF-projecten 

De projecten die gefinancierd worden in het kader van dit programma beantwoorden aan een definitie 

die gebaseerd is op die van Urban Living Lab2 (ULL). In onderstaande tabel zijn de kenmerken 

opgenomen van een EPF-project in het kader van het programma EPF. 

 

 

 

 

 

 

1 Zo kunnen LL's eventueel ook worden georganiseerd in het kader van andere programma's die worden 
gefinancierd door Innoviris. In de rest van het document verwijst de term "Living Labs" dus impliciet naar een LL 
dat wordt gerealiseerd in het kader van het programma Experimental Platforms (EP). 
2 Steen, K., & van Bueren, E. 2017. The Defining Characteristics of Urban Living Labs. Technology Innovation 
Management Review, 7(7): 21–33. http://timreview.ca/article/1088 
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Tabel1: Overzicht van de kenmerken van een LL-project (vrije bewerking van Steen & van Bueren, 2017) 

DIMENSIES KENMERKEN 

Doelstelling Innoverend 

 Validatie van een systeem in een reële omgeving 

 Ondersteuning van de Duurzame Transitie in het BHG 

Activiteiten Experimentele ontwikkeling 

 Implicatie van de verschillende actoren waaronder de eindgebruikers 

 Iteratie (feedback, evaluatie en verbetering) 

 Meta-onderzoek gelinkt aan de specifieke behoeften van het LL 

Betrokken 
partijen 

Alle actoren die bij het project betrokken zijn, met name de publieke en private 
partners, de eindgebruikers en de onderzoeksorganisaties 
 

Context De activiteiten vinden plaats in een reële omgeving 

 

  

 

 

Met andere woorden, een EPF-project beoogt het ontwikkelen, uitproberen en valideren van een 

systeem dat het BHG helpt bij zijn duurzame transitie. 

Het bestudeert de verschillende aspecten die verbonden zijn aan de ontwikkeling en implementatie 

van het systeem (product/dienst/proces/businessmodel). In die zin is het systeem transdisciplinair.  

Er worden zogenaamde activiteiten van experimentele ontwikkeling herhaaldelijk uitgevoerd in een 

reële omgeving, in Living Labs. De experimentele ontwikkeling waarvan sprake is, moet een bepaalde 

maturiteit hebben: het systeem vereist geen experimenten in een labo, maar kan getest worden in 

een niet-gecontroleerde, reële context. De implementatie van dat systeem in het BHG moet op zich 

een daadwerkelijke experimentele uitdaging vormen. Het louter kopiëren of summier aanpassen aan 

de Brusselse context van een systeem dat reeds elders werd geïmplementeerd, zal niet volstaan om 

een financiering te rechtvaardigen. De herhaling van de activiteiten moet ervoor zorgen dat het 

ontwerp van het project voortdurend wordt aangepast voor een betere uitvoering ervan. De 

informatie die wordt ingezameld via tests en evaluaties zal worden gebruikt om het innoverende 

systeem te verbeteren, tot de verwachte resultaten behaald zijn. 

Het EPF-project wordt uitgevoerd in samenwerking met verschillende types actoren/betrokken 

partijen: openbaar, privé (for & non-profit), onderzoeksorganisaties en eindgebruikers3. In een EPF-

project kunnen bedrijven samenwerken met academische actoren, burgers, vertegenwoordigers van 

de non-profit of openbare actoren. Ook al hebben zij niet dezelfde beslissingsbevoegdheid, de 

eindgebruikers zijn de bevoorrechte partners die rechtstreeks of via een vaste vertegenwoordiger 

betrokken moeten worden. De participatie van laatstgenoemden is een conditio sine qua non voor de 

uitvoering van een EPF-project. Belangrijk is te benadrukken dat het de bedoeling is verschillende 

 

3 Onder eindgebruiker verstaan we de categorie gebruikers die in fine gebruik zal maken van het ontwikkelde 
product of de ontwikkelde dienst. Dit heeft dus niet systematisch betrekking op de consumenten.  
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belanghebbenden van bij de start te betrekken bij de zoektocht naar oplossingen, onder andere en 

vooral door rekening te houden met de eindgebruikers van het geteste systeem. Men dient zich niet 

te beperken tot het laten testen van een eindoplossing door die groep. 

De multidisciplinariteit van de betrokken actoren is eveneens een belangrijk element om 

kruisbestuiving van kennis en expertise te verzekeren en om ervoor te zorgen dat rekening wordt 

gehouden met de verschillende dimensies die de behandelde problematiek structureren (technisch, 

sociaal, juridisch, enz.) 

Wat betreft valorisatieperspectieven, is het de bedoeling dat het project toelaat om met de hulp van 

de gebruikers het systeem te testen in een reële gebruiksomgeving zodat het op korte, middellange 

of lange termijn bruikbaar is. Daar er meerdere belanghebbenden betrokken kunnen zijn, zijn de 

testmogelijkheden ontelbaar. Een realistische test- en implementatiestrategie is een wezenlijk 

element van het project. Er moet rekening gehouden worden met de impact op de actoren zelf en op 

het Brusselse landschap, in onder meer de  economische, sociale, ecologische, gezondheids- en 

burgerlijke dimensie. 

Een project duurt minimum één jaar en maximum drie jaar. 

 

 

Samengevat: een EPF-project is dus een experimenteel collaboratief ontwikkelingsproject dat 

herhaaldelijk wordt uitgevoerd door betrokken partijen met verschillende achtergronden in een  

reële omgeving, om - dankzij de experimenten- een innoverend systeem (producten of diensten) te 

ontwikkelen die de duurzame transitie binnen het BHG ondersteunt. 
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2 Modaliteiten van de Open Call 

2.1 Ontvankelijkheid 

De hierna genoemde entiteiten kunnen in het kader van dit programma subsidies ontvangen: 

• ondernemingen met minstens één maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest; 

• non-profitorganisaties met ten minste één exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest;  

• onderzoeksinstellingen (universiteiten, hogescholen en collectieve onderzoekscentra) met 

ten minste één exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 

• de gewestelijke en gemeentelijke overheden van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. 

Het EPF-project moet gedragen worden door een consortium van minstens twee entiteiten van 

verschillende aard (bijvoorbeeld een onderzoeksinstelling en een onderneming, of een 

overheidsdienst en verenigingen). Deze entiteiten moeten ten minste één maatschappelijke zetel 

hebben in het BHG. 

Niet-Brusselse entiteiten of entiteiten die niet voldoen aan een van de hierboven vermelde 

categorieën kunnen als partner bij het project betrokken worden, maar kunnen geen aanspraak 

maken op gewestelijke subsidies. 

De partners van het project worden in een consortium gegroepeerd. Er moet een coördinator 

aangesteld worden. De coördinator is de belangrijkste contactpersoon voor Innoviris en is 

verantwoordelijk voor de interne coördinatie van het project. 

 

2.2 Indiening en selectie van de projecten 

Indiening bij Innoviris 

Een financieringsaanvraag kan op om het even welk ogenblik tijdens het jaar in het kader van dit 

programma ingediend worden.  

Het aanvraagformulier en de bijlagen worden enkel digitaal verzonden naar volgende adressen:  

funding-request@innoviris.brussels EN tvangeebergen@innoviris.brussels 

De projecten die langs een andere weg worden ingediend, komen niet in aanmerking. 

Het project moet starten na de datum waarop INNOVIRIS je aanvraag ontvangt en kan op zijn vroegst 

starten op de eerste dag van de maand die volgt op de ontvangst van het dossier. Maar tussen de 

indiening en de start in geval van selectie, zitten er meestal meerdere maanden. Het evaluatieproces 

en de administratieve goedkeuring van het project verlopen in meerdere stappen. Zo kunnen 

bijvoorbeeld zes maanden verstrijken tussen de indiening van een aanvraag en de start van het 

project. 

Een geselecteerd project kan ook worden overgeheveld naar het volgende begrotingsjaar wanneer 

het beschikbare budget voor het programma Experimental Platform uitgeput is. Innoviris brengt de 

kandidaten zo spoedig mogelijk op de hoogte van de behandelingstermijn en van de staat van het 

administratieve proces van de projecten.  
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Ontvankelijkheid 

De ontvankelijkheid wordt geanalyseerd door Innoviris. Daarbij wordt rekening gehouden met: 

1.  de volledigheid van het formulier; 

2.  de aanwezigheid van alle bijlagen; 

3. de overeenkomst tussen het project en de oproep; 

4.  de toelaatbaarheid van de deelnemende entiteiten; 

5.  de financiële situatie van de entiteiten, hoe ze voldoen aan hun wettelijke verplichtingen en 

hoe ze bij een vorige samenwerking met Innoviris de richtlijnen hebben gevolgd; 

6.  niet in financiële moeilijkheden verkeren: zie punt 20 van de Richtlijnen voor reddings- en 

herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden die geen financiële instellingen zijn. Dit 

geldt alleen voor bedrijven die al meer dan drie jaar bestaan. 

  

Evaluatie 

Elk ontvankelijk project wordt behandeld door een wetenschappelijk adviseur van Innoviris. Tijdens 

de behandeling van de aanvraag kan er desgevallend een ontmoeting worden georganiseerd met de 

aanvragers en er kunnen ook bijkomende informatie of bijkomende documenten gevraagd worden. 

Een jury, die bestaat uit wetenschappelijke adviseurs van Innoviris en uit externe 

experten(geselecteerd omwille van hun relevante competenties), zal nadien het project evalueren op 

basis van de ingediende documenten en een gehoorzitting door de jury.  

De evaluatiecriteria zijn onder meer: 

• het innoverend karakter en de wetenschappelijke kwaliteit van het project;  

• de relevantie van de werkmethodes in een LL en hun afstemming met de doelstellingen 

van het project; 

• de haalbaarheid van het project; 

• de expertise, de competentie, de complementariteit, het pluridisciplinaire karakter en 

de relevantie van de teams waaruit het consortium bestaat; 

• de expertise en de competentie van de coördinator; 

• de mate van samenwerking tussen de verschillende actoren en eindgebruikers en de 

systemen die worden toegepast om deze samenwerking te kunnen garanderen; 

• het belang en de kwaliteit van de testomgeving; 

• de vooruitzichten inzake duurzame transitie en de economische en maatschappelijke 

valorisatie van de resultaten van het project in het belang van het Gewest; 

• de mogelijkheid tot implementeren en werkelijk gebruik aan het einde van het project. 

 

Beslissing van toekenning 

Bij een positieve evaluatie maakt Innoviris een onderbouwd verslag op en stelt voor aan de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering voor om het project te financieren. Op basis hiervan beslist de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering om het project al dan niet te financieren. 
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2.3 Tussenkomst van het Gewest 

De financieringsgraad van de projecten hangt vooral af van de aard en de omvang van de deelnemers 

en hun rol in de projecten. 

 

2.4.1 Ondernemingen 

In regel met de Europese wetgeving wordt de tussenkomstgraad van het Gewest uitgedrukt in een 

percentage van het budget van elke partner dat nodig is voor de uitvoering van het project. Het bedrag 

wordt bepaald op basis van de aard en de grootte van de entiteit. Onderstaande tabel vat de 

verschillende soorten tegemoetkoming voor deze oproep samen. 
 

Experimentele ontwikkeling in 
effectieve samenwerking 

Zeer kleine/Kleine 
onderneming 

60 % 

Middelgrote onderneming  50 % 
Grote onderneming 40 % 

 
Het is duidelijk dat het programma Experimental Platforms per definitie samenwerkingsprojecten 

ondersteunt. De aangeduide financieringsgraden bevatten dus de verhoging voor effectieve 

samenwerking. Effectieve samenwerking is een partnership waarbij de actoren: 

• samen deelnemen aan de conceptualisering van het project; 

• samen bijdragen aan de opzet van het project en 

• de risico’s en de resultaten delen. 

Onderaanneming wordt niet beschouwd als effectieve samenwerking en leidt bijgevolg niet tot een 
verhoging van de tegemoetkoming. 
 
De entiteit moet aantonen dat ze in staat is om een eigen deel van het project te financieren via andere 

middelen dan publieke fondsen. Dit eigen aandeel kan via verschillende documenten (balans, 

bankuittreksel, kapitaal, banklening, enz.) worden aangetoond. 

 

2.4.2 Non-profitorganisatie 

Op grond van de Europese wetgeving zijn er twee mogelijkheden: 

1. de aanvrager oefent geen economische activiteit uit (geen omzet als resultaat van diensten 

of goederen). In dit geval kan hij als non-profitorganisatie beschouwd worden en kan 

Innoviris voor 100% in het project tussenkomen; 

2. de aanvrager oefent economische activiteiten uit en zijn rol in het project wordt beïnvloed 

door een economische finaliteit of heeft een impact op zijn economische activiteiten of de 

aanvrager is van plan om de resultaten van het project te gebruiken om één of meerdere 

economische activiteiten uit te oefenen. In dit geval wordt de aanvrager gelijkgesteld met 

een onderneming en gelden dezelfde regels als in de vorige rubriek voor ondernemingen.  

Innoviris doet een onderzoek op basis van de verklaring met betrekking tot de kwalificatie van de 

aanvrager die je ons hebt bezorgd (cf. document beschikbaar in bijlage). Wanneer de aanvrager op 

basis van dit onderzoek niet als non-profitorganisatie gekwalificeerd wordt in het kader van het 
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project, wordt hij gelijkgesteld met een onderneming. In dat geval moet worden verwezen naar het 

onderstaande gedeelte over ondernemingen. 

Voor de tussenkomsten die minder dan 100% bedragen, moet de entiteit aantonen dat ze in staat is 

om een eigen deel van het project te financieren via andere middelen dan publieke fondsen. Dit eigen 

aandeel kan via verschillende documenten (balans, bankuittreksel, kapitaal, banklening, enz.) worden 

aangetoond. 

 
Innoviris vestigt je aandacht op het feit dat een verkeerde kwalificatie van de begunstigde entiteit als 
gevolg kan hebben dat deze laatste verplicht zal worden om de ten onrechte ontvangen bedragen 
terug te betalen, vermeerderd met een interest die wordt berekend volgens de daartoe geldende 
Europese reglementering.  
 
Innoviris behoudt zich het recht voor om de kwalificatie te analyseren en de organisatie eventueel te 

herkwalificeren. 

 

2.4.3 Onderzoeksinstellingen  

De tegemoetkoming is vastgelegd op 100% van het budget voor elke partner. 

 

2.4.4 Gewestelijke en lokale overheden 

Dubbele financiering 

Innoviris kan enkel gewestelijke en gemeentelijke overheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

subsidiëren voor taken en activiteiten buiten hun corebusiness-activiteiten4. Bijvoorbeeld: indien een 

overheid tot taak heeft stedenbouwkundige reglementen goed te keuren, dan zou een EPF-project 

dat deze opdracht beoogt, overlappen met de dotatie die deze overheid hiervoor krijgt en kan ze dus 

niet worden gefinancierd door Innoviris. Het is dan ook aan de overheden om te bewijzen dat er geen 

dubbele financiering is voor hun missies en dotaties (en andere financieringsbronnen) om taken uit te 

voeren in het kader van het project waarvoor financiering werd aangevraagd. 

Aard van de activiteit van de overheidsdienst 
dat een impact ondervindt van het project  

Financieringsgraad 

De activiteit van de overheidsdienst in het 
project wordt niet beschouwd als een 
economische activiteit 

 

100% 

 

De activiteit van de overheidsdienst in het 
project wordt beschouwd als een economische 
activiteit. Maar ze is niet los te koppelen van 
haar prerogatieven van openbaar gezag. 

 

100% 

De activiteit van de overheidsdienst in het 
project wordt beschouwd als een economische 

 

Experimentele 

ontwikkeling in effectieve 

samenwerking 

 

4 Dit is ook zo wettelijk bepaald door hun organiserende overheid. 
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activiteit die kan worden losgekoppeld van haar 
prerogatieven van openbaar gezag. 

Kleine 

overheidsinstantie  60% 

Gemiddelde 

overheidsinstantie 50% 

Grote 

overheidsinstantie 40% 
 

 

Wat hun financiering betreft, zijn er drie mogelijkheden: 

1. De overheidsdienst oefent geen economische activiteiten uit (geen omzet als resultaat van het 
aanbieden van diensten of goederen). In dit geval kan Innoviris voorzien in een tegemoetkoming van 
100 % voor het project. 

2. De overheidsdienst oefent economische activiteiten uit waarop het project een impact heeft. 
Deze economische activiteiten worden gezien als zijnde onlosmakelijk verbonden met de uitoefening 
van de prerogatieven van het openbaar gezag. In dit geval worden deze activiteiten die verbonden 
zijn met de uitoefening van de prerogatieven van het openbaar gezag beschouwd als niet-
economische activiteiten. In dit geval kan Innoviris voorzien in een tegemoetkoming van 100 % voor 
het project.   

Voorbeeld: De gemeente Sint-Gillis wil deelnemen aan een consortium voor wetenschappelijk 
onderzoek over de mobiliteitskwestie om het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis uit te rusten 
met innovatieve parkeermeters. De rol van de gemeente in het project betreft een economische 
activiteit van de gemeente, namelijk het aanbod aan parkeerplaatsen, dat concurreert met andere 
vergelijkbare private aanbiedingen op de markt. Deze economische activiteit lijkt ons echter 
onlosmakelijk verbonden met de prerogatieven van het openbaar gezag van de gemeente, dankzij 
welke zij een parkeerbeleid en -tarief kan opleggen in de door haar gekozen straten en de overtreders 
van deze regels kan bestraffen.  

3. De overheidsdienst oefent economische activiteiten uit en haar rol in het project wordt beïnvloed 
door een economische finaliteit of heeft een impact op haar economische activiteiten of de 
overheidsdienst is van plan om de resultaten van het project te gebruiken om één of meerdere 
economische activiteiten uit te oefenen. Deze activiteiten van de overheidsdienst worden gezien als 
zijnde scheidbaar van de uitoefening van de prerogatieven van het openbaar gezag.   

De activiteiten zijn dus echte economische activiteiten en de administratieve overheidsdienst zal 
worden gefinancierd zoals een grote onderneming.  

Voorbeeld: Het gemeentebestuur van Etterbeek dient bij Innoviris een subsidieaanvraag in voor een 
wetenschappelijk onderzoeksproject met betrekking tot de zuivering van het water in zijn zwembad. 
De exploitatie van het zwembad van Etterbeek is een economische activiteit van de gemeente, 
aangezien hier diensten worden verleend die concurreren met andere zwembaden, meer bepaald 
privézwembaden. Dit aanbod van zwembaddiensten kan worden losgekoppeld van de prerogatieven 
van de openbare macht en de basisopdracht van de gemeente (netheid, gezondheid, veiligheid en 
rust op haar grondgebied). Deze dienstverlening zal dan ook als een economische activiteit worden 
beschouwd. De gemeente zal daarom voor dit project worden gefinancierd zoals een grote 
onderneming.  
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Overheidsopdrachten 

De overheden moeten eveneens nagaan of de activiteiten in het kader van het project conform de 

wet op de overheidsopdrachten zijn. 

De actieve deelname5 van een overheidsdienst aan een EPF-project doet onder andere vragen rijzen 

met betrekking tot het aan elkaar toetsen en het gebruik van de onderzoeksresultaten. De resultaten 

van een EPF-project kunnen immers op termijn leiden tot een economische opwaardering en een 

competitief voordeel opleveren voor de deelnemers aan dit project. Wanneer een overheid is 

betrokken, moet een duidelijk wettelijk kader worden gecreëerd met betrekking tot het publiceren en 

het delen/verspreiden van de onderzoeksresultaten om ervoor te kunnen zorgen dat de regels met 

betrekking tot de concurrentie worden gerespecteerd.  

Zo zijn, bijvoorbeeld in volgende gevallen, de contracten waarvan sprake is, overheidsopdrachten: 

• wanneer de tegenprestatie bestaat uit een economisch voordeel of in natura wordt 

toegekend; 

• in het geval van een uitwisselingsakkoord; 

• wanneer bijvoorbeeld de regering een bepaalde licentie toekent in ruil voor een aantal 

diensten; 

• wanneer een privépersoon zal instaan voor de betaling van het contract via sponsoring (de 

tegenprestatie heeft betrekking op het publicitaire voordeel dat de regering de persoon in 

kwestie toestaat). 

Wanneer dat het geval zou zijn, dienen de AO's (Administratieve Overheden) die een EPF-project 

willen realiseren, dit te doen via een IO, in een ander kader dan voor deze oproep. Een Innovatieve 

Overheidsopdracht (IO) biedt een duidelijk wettelijk kader wanneer de verwerving van het beproefde 

systeem door de AO is gepland op het einde van het R&D&I-proces. Indien de AO enkel een idee wil 

"testen" zonder dat daar een verwerving mee gepaard gaat, is die IO geen geschikt kader voor de 

realisatie van het R&D&I-project. 

In het kader van de programma Experimental Platforms zal Innoviris de montage of realisatie van 

IO's voor de AO's niet financieren.  

Dit programma staat open voor AO's voor  

1. projecten die willen inspelen op specifieke behoeften inzake R&D&I, zowel intern als extern 

zonder verwerving van het beproefde systeem achteraf; 

2. projecten waarin dit type actoren een noodzakelijke expertise aanbrengt ter ondersteuning. 

 

Financieringsgraad van de AO's 

Wat de financieringsgraad betreft van een AO in het kader van het programma Experimental 

Platforms, zijn vier situaties mogelijk: 

 

 

5 Onder actieve deelname van een bestuur aan een R&D-project verstaan we elk R&D-project waarvoor de 
overheid een bijdrage levert, financieel of in natura (terbeschikkingstelling van gegevens, infrastructuur, 
expertise…), en waarbij die is opgenomen als partner in de overeenkomst. 
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1. De AO oefent geen economische activiteiten uit (geen omzet als resultaat van diensten of 

goederen). In dit geval kan Innoviris in een tegemoetkoming van 100% voorzien voor het 

LL-project. 

2. De AO oefent wel economische activiteiten uit, maar deze activiteiten worden gezien als 

zijnde onlosmakelijk verbonden met de uitoefening van de prerogatieven van het 

openbaar gezag. In dit geval blijven de activiteiten die worden uitgeoefend door de 

entiteit, activiteiten die gekoppeld zijn aan de uitoefening van de prerogatieven van het 

openbaar gezag, en worden ze dus beschouwd als niet-economische activiteiten. In dit 

geval kan Innoviris voorzien in een tegemoetkoming van 100 % voor het EPF-project. 

3. De AO oefent wel economische activiteiten uit en deze activiteiten worden gezien als 

zijnde niet verbonden met de uitoefening van de prerogatieven van het openbaar gezag. 

Hier moet worden nagegaan of de activiteiten die worden uitgeoefend in het kader van 

het EPF-project, van economische of van niet-economische orde zijn. In het eerste geval 

zal het tegemoetkomingspercentage 40% bedragen (gelijk aan het percentage dat van 

toepassing is voor de Experimentele Ontwikkeling in effectieve samenwerking voor een 

grote onderneming), in het tweede geval is het 100% 

 

2.4 Stopzetting van de financiering 

De hierna genoemde feiten kunnen ertoe leiden dat de financiering wordt stopgezet: 

• het project wordt voor het einde stopgezet; 

• een van de partners verlaat het project vroegtijdig; 

• niet naleven van het protocol inzake de opvolging van het project zoals beschreven in de 

overeenkomst; 

• de resultaten van het project niet valoriseren in het belang van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. 

 

2.5 Begroting 

Elk finaal voorstel moet een budget voor elke partner bevatten. De toegestane kosten zijn in detail 

terug te vinden in bijlage 1. 

 

2.6 Intellectuele eigendom 

De intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan de partners van het project. Er moet een 

duidelijke overeenkomst van het consortium worden opgesteld waarbij een verschil wordt gemaakt 

tussen het intellectueel eigendomsrecht vóór het project en het intellectueel eigendomsrecht dat zal 

worden verworven in het kader van het project. Deze overeenkomst moet bij de subsidieaanvraag 

worden toegevoegd. Alle belemmeringen voor het gebruik van de reeds verworven kennis moeten 

duidelijk worden geïdentificeerd. 
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2.7 Opvolging van het project en uitbetaling van de subsidie 

De partners zijn verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het project. 

Volgende documenten zijn noodzakelijk opdat het project goed van start kan gaan: 

• de overeenkomst, ondertekend door de partners en door Innoviris; 

• de samenwerkingsovereenkomst tussen de partners. 

De toegekende subsidie wordt uitbetaald in schijven. Het bedrag van elke schrijf wordt uitgedrukt in 

een percentage van de totale toegekende steun. De uitbetaling gebeurt op regelmatige basis tijdens 

de duur van het project. 

De eerste schijf wordt uitbetaald bij het ondertekenen van de overeenkomst, om een bedrijfskapitaal 

te kunnen vormen. Het bedrag van deze schijf zal worden vastgelegd volgens de duur en de initiële 

behoeften van het project. 

De bedragen en de tijdstippen van de uitbetaling van de volgende schijven worden opgenomen in de 

overeenkomst en vastgelegd volgens de duur van het project. 

Elke volgende uitbetaling wordt pas uitgevoerd nadat er bij Innoviris een schuldvordering, een 

financieel verslag en een onderzoeksverslag is ingediend.  

Het onderzoeksverslag stelt onder andere de acties, eventuele moeilijkheden, de verworven 

resultaten, de vorderingen en de valorisatie van de resultaten voor. De deadlines voor deze verslagen 

worden bepaald in de overeenkomst. Innoviris stelt een template voor deze verslagen ter beschikking. 

De overhandiging van de verslagen en van de schuldvorderingen gebeurt gezamenlijk.  

 

2.8 Cumulatie met andere financieringsbronnen 

Het project kan voor dezelfde in aanmerking komende / toegelaten uitgaven geen financiële steun 

krijgen van andere Belgische, buitenlandse of internationale overheden. De coördinator geeft 

Innoviris onmiddellijk kennis van elke aanvraag voor financiële steun en van alle steun die andere 

instellingen in het kader van het project toekennen aan de begunstigden van de subsidie. 

 

2.9 Belangenvermenging 

De partners nemen alle nodige maatregelen om elke situatie te vermijden die een gevaar kan vormen 

voor de onpartijdige en objectieve uitvoering van het project, met inbegrip van situaties die  aanleiding 

kunnen geven tot een belangenconflict.  

Een belangenconflict kan meer bepaald het gevolg zijn van economische belangen, politieke of 

nationale affiniteiten, familiale of sentimentele banden of van eender welke andere relatie of 

gemeenschappelijke belangen. 

Elke situatie die een belangenconflict vertegenwoordigt of aanleiding kan geven tot een 

belangenconflict tijdens de uitvoering van het project, moet onverwijld en schriftelijk worden gemeld 

aan Innoviris. 

 

  


