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Begunstigde

Onderzoeksinstellingen met minstens één
exploitatiezetel op het grondgebied van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Financieringsgraad 

100% van het budget.

het project wordt geleid door een onderzoeker-ondernemer; 

wordt wetenschappelijk begeleid door een promotor;

wordt voor de valorisatie aangestuurd door 'peters';

wordt ondersteund door het Knowledge Transfer Office van de

begunstigde;

besturingscomité.

Doelstellingen van de gefinancierde projecten 

Een innovatief product, proces of een innovatieve dienst op punt stellen op
basis van de resultaten van voorgaand onderzoek. 

De voorwaarden voor industriële en commerciële exploitatie bestuderen om na
afloop van het project een nieuwe economische activiteit op te zetten in het
Gewest. 

Team

Aanvragen kunnen te allen
tijde worden ingediend. 

Looptijd van 24 maanden,
verlengbaar.

Opvolging om de 6 maanden
en elk jaar organisatie van een
begeleidingscomité.

Modaliteiten



Je project is gebaseerd op
onderzoeksresultaten die
geheel of gedeeltelijk binnen
de dienst van de promotor zijn  
behaald.
De proof of concept* of POC
van het product/het proces/de
dienst die moet worden
ontwikkeld, is afgerond. 
Er is nog steeds sprake van
uitdagingen rond de
experimentele ontwikkeling. 

Je beschikt over een raming
van de marktbehoefte en het
ontwikkelingspotentieel ervan. 
Je hebt inzicht in het
ecosysteem dat verband houdt
met je product/proces/dienst
(belangrijkste spelers,
partners, concurrenten).

Voorafgaande eisen 

Bij het indienen van een aanvraag
voor het programma wordt het
volgende verwacht: 

Het product/het proces/de dienst moet
duidelijk gedefinieerd zijn in functie van
de marktbehoeften. 
Het maturiteitsniveau moet voldoende
hoog zijn om een eerste verkoop op gang
te brengen (Minimum Viable Product**)
of investeerders in het kader van
fondsenwerving te overtuigen. Het
vereiste maturiteitsniveau hangt af van
de aard van het product/het proces/de
dienst en van de doelmarkt.

Te bereiken doelstelling 

De SPIN-OFF-financiering beoogt de
voorwaarden te bereiken die nodig zijn
om de nieuwe onderneming op te starten. 

 

V a n u i t  z a k e l i j k  o o g p u n t

O p  w e t e n s c h a p p e l i j k  n i v e a u

Je hebt je businessmodel en
commerciële strategie bepaald. 
Je hebt de nodige stappen gezet op
financieel en commercieel gebied, en de
nodige partnerschappen opgezet om
het product/het proces/de dienst op de
markt te brengen.
Je hebt de licentie voor de intellectuele
eigendom van de te valoriseren
resultaten onderhandeld met de
onderzoeksinstelling die de subsidie
ontvangt.
Je hebt potentiële investeerders
benaderd voor fondsenwerving, indien
van toepassing.



De promotor vertrouwt de valorisatie van de onderzoeksresultaten toe aan de

onderzoeker-ondernemer. 

Een technisch-economische tandem kan gevormd worden met een alter-ego waarvan

het profiel complementair is aan dat van de kandidaat. Dit wordt sterk aanbevolen.

De onderzoeker-ondernemer moet blijk geven van een sterke ondernemingsgeest die

nog wordt versterkt door een bedrijfsgerichte opleiding. Zijn rol binnen de toekomstige

spin-off wordt bepaald in functie van het team dat tijdens het project wordt

samengesteld (CEO, CTO of andere). 

De keuze van de peters is belangrijk. De besprekingen en aanbevelingen in het

besturingscomité spelen een rol bij het denkproces van de onderzoeker-ondernemer en

helpen het project te sturen zodat de slaagkansen toenemen.

Specifieke aandachtspunten
 

Innoviris voert een eerste evaluatie uit op basis van de ontvankelijkheidscriteria*** en de

voorafgaande vereisten van het programma. 

De ontvankelijke dossiers worden voor een jury (bestaande uit adviseurs van Innoviris en

ten minste 1 bedrijfsexpert) verdedigd. 

De projecten worden beoordeeld op basis van het innovatieve karakter en de

wetenschappelijke kwaliteit van het project, de haalbaarheid ervan, de match tussen het

project en de onderzoeker-ondernemer (inclusief zijn ondernemingsgeest), de omkadering

van de onderzoeker-ondernemer en de potentiële waardecreatie, evenals de potentiële

impact voor het Gewest (ecologische, sociale impact en impact op het gewestelijke

ecosysteem).

Evaluatie

 

* "Proof of Concept": objectieve demonstratie van de haalbaarheid en de
betrouwbaarheid van een technologie, een methode of een idee via een korte,
onvolledige uitvoering of uitvoering op kleine schaal van de technologie, methode of
het idee. 

** Een Minimum Viable Product (MVP) is een versie van een product met net genoeg
functionaliteit om de eerste klanten tevreden te stellen en feedback te geen voor
toekomstige productontwikkeling.

*** https://innoviris.brussels/nl/spin-off


