Reglement van de oproep
Erkenning van de centra in het kader van het
financieringsprogramma ‘Innovation Vouchers’
(2019)
Inleiding
Via innovatiecheques wil Innoviris Brusselse kmo's de kans bieden gebruik te maken van de expertise
van onderzoekscentra om eenmalige diensten te laten uitvoeren ter ondersteuning van innoverende
projecten. Zo kunnen kmo's door middel van (gedigitaliseerde) "innovatiecheques" een
tegemoetkoming krijgen van 75% van het budget exclusief btw van de betrokken diensten, met een
limiet van € 10.000 per jaar en per onderneming.
Dit jaar is de het programma vernieuwd met als doel het aantal centra dat in aanmerking komt om
prestaties te leveren uit te breiden. Zo wordt er voortaan elk jaar een oproep tot kandidaten
gelanceerd en wordt de lijst van erkende centra uitgebreid, ten voordele van de Brusselse kmo's die
de keuze zullen hebben uit een bredere waaier van diensten.
Innoviris is verantwoordelijk voor het beheer van de erkenningsprocedure en van de procedures voor
de vrijstelling van erkenning alsook voor de formalisering van de erkenning van rechtswege die aan
bepaalde centra is verleend. Het huidige document wil toelichting geven bij de regels van deze
verschillende procedures.
De formulieren voor de kandidaatstelling, aanvraag van vrijstelling, en bijkomende informatie bestemd
voor de van rechtswege erkende centra, moeten ten laatste op 23 april 2019 om 12.00 uur worden
ingediend bij Innoviris. Ze moeten voldoen aan de bepalingen van het huidige reglement alsook aan
de in de formulieren verstrekte informatie Indien uw aanvraag niet aan het reglement voldoet, komt
u niet in aanmerking voor evaluatie.

Erkenningsvoorwaarden en voorwaarden tot toekenning van de erkenning
Aanvraag tot erkenning
De onderzoekscentra, ongeacht hun rechtsvorm (vzw, bvba, nv ...), die voldoen aan de
erkenningsvoorwaarden van artikel 30 van de ordonnantie van 27 juli 2017 ter bevordering van
onderzoek, ontwikkeling en innovatie door de toekenning van steun met niet-economische finaliteit
ten voordele van non-profitorganisaties, onderzoeksorganisaties en ondernemingen komen in
aanmerking om te worden erkend. De bovenvermelde voorwaarden hebben betrekking op drie pijlers:
1. de goede praktijken van de erkende centra, die
-

moeten beschikken over een analytische boekhouding en interne controleprocedures die
garanderen dat de rekeningen correct worden bijgehouden
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-

jaarlijks een activiteitenrapport moeten publiceren
moeten voldoen aan de essentiële kwaliteitsnormen van het
domein. Het gaat hier bijvoorbeeld om de ISO-certificeringen
of de erkenningen die nodig zijn om de kwaliteit van de prestaties in een welbepaald domein
te verzekeren.

2. de competenties van de erkende centra, die
-

eventueel in de nabije toekomst, onderzoeks-, ontwikkelings-en innovatiewerken moeten
uitvoeren die voldoende algemeen zijn om ondernemingen te interesseren die
geconfronteerd worden met dezelfde behoeften in de betreffende activiteitdomeinen

-

op de hoogte moeten blijven van de wetenschappelijke vooruitgang en deze kenbaar maken
aan ondernemingen, boven op de resultaten van hun onderzoeksactiviteiten

-

moeten beschikken over de menselijke en materiële middelen om activiteiten te verrichten
op het vlak van technische voorlichting, zoals technologische audits van problemen in
verband met processen of producten, of oriëntatieadviezen betreffende technologische
competenties.

3. de duurzaamheid van de erkende centra, die
-

moeten beschikken over voldoende financiering
hun wil moeten aantonen om de prestaties bedoeld in punt 2° op duurzame en
herhaaldelijke wijze te leveren

Verzoek tot vrijstelling van de erkenningsprocedure
De centra die menen te kunnen worden vrijgesteld van de erkenningsprocedure omdat ze beschikken
over een gelijkwaardige erkenning aan die van de onderzoekseenheden van de universiteiten en
hogescholen die worden erkend door de federale overheid, de Franse Gemeenschap, de Vlaamse
Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, kunnen een aanvraag indienen om te worden
vrijgesteld van de erkenningsprocedure, samen met het bewijs van de betrokken erkenning. Het gaat
hier in het bijzonder om de buitenlandse universiteiten en andere instellingen voor hoger onderwijs
en onderzoeksinstellingen. Hier moet worden aangetoond dat de instelling waarmee ze zijn verbonden
ofwel het voorrecht geniet diploma's van hoger onderwijs af te leveren die worden erkend door de
bevoegde nationale overheid, ofwel een gelijkwaardige erkenning geniet inzake wetenschappelijk
onderzoek, afgegeven door de bevoegde nationale of gewestelijke overheid.
Formalisering van de erkenning van rechtswege
De onderzoekseenheden van universiteiten en hogescholen erkend door de federale overheid, de
Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap en de centra de
Groote, zijn van rechtswege erkend. Ter formalisering van deze erkenning voegen de van rechtswege
erkende centra, naast het voor hen bestemde formulier, een bewijs van hun erkenning en/of hun
organische banden met de erkende instellingen (bv. onderzoekscentrum van een hogeschool met
eigen rechtspersoonlijkheid).
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In aanmerking komende prestaties
Ter herinnering: via innovatiecheques kunnen volgende prestaties
worden geleverd:
Exploratiefase
 Tests, berekeningen en voorgaande analyses
Conceptuele fase



IP: analyse van de Freedom to Operate of patentmogelijkheden
Gedeeltelijke of volledige samenstelling van een bestek voor de ontwikkeling en/of de
aanpassing van vernieuwende producten, processen of diensten
 Validatie van een innovatief proces, product of dienst (opstellen van specifieke
controlemethodes, optimalisatie en validatie van proefprotocollen, uitvoering van analyses
en balansen ...)
 Uitvoering van de "proof of concept"
Pre-industriële fase






Selectie van de state of the art die het meest aansluit op het bestek (samenstellingsniveau
van het product, productie-en fabricageniveau)
Ontwikkeling van basisprototypes voor de demonstratie
Evaluatiestudies van de levensduur van de nieuwe producten en de impact van de
vernieuwende processen, producten en diensten
Begeleiding van de industrialisatievoorbereiding: opstellen van een technisch bestek voor de
ontwikkeling van flow-sheets voor de productie van het technisch implementatieplan
Validatie van de productiekosten en de kostprijs en schatting van de foutenmarge van een
vernieuwend product

Modaliteiten van de oproep 2019
Planning




Uiterste datum om de formulieren in te dienen: 23 april 2019 om 12.00 uur
Evaluatie door Innoviris: van maart tot mei 2019. De kandidaturen worden beoordeeld zodra
ze zijn ingediend.
Beslissing inzake erkenning door Innoviris: van maart tot mei 2019. De kandidaturen worden
beoordeeld zodra ze zijn ingediend en Innoviris kan de erkenning verlenen in een of meerdere
fasen.

Formulieren
De formulieren van kandidaatstelling evenals de formulieren tot aanvraag van vrijstelling van
erkenning en met bijkomende informatie bestemd voor de van rechtswege erkende onderzoekscentra,
zijn beschikbaar op de website van Innoviris. Om ontvankelijk te zijn, moet een aanvraag, van welke
aard ook, door Innoviris vóór de deadline van de oproep worden ontvangen. De aanvraag moet worden
ingediend via het standaardformulier van Innoviris samen met alle vereiste bewijsstukken.
Wat betreft de erkenningsaanvragen, moet ook aan de volgende voorwaarden voor ontvankelijkheid
van de aanvraag worden voldaan:
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Het centrum moet hebben voldaan aan zijn verplichtingen in
het kader van eventuele steun die het Gewest in het verleden
heeft toegekend.
Het centrum moet beschikken over een analytische boekhouding en interne
controleprocedures die garanderen dat de rekeningen correct worden bijgehouden.
Het centrum moet voldoen aan de essentiële kwaliteitsnormen van het domein.
Het centrum moet jaarlijks een activiteitenrapport publiceren.

De ontvankelijke aanvragen van erkenning worden beoordeeld op basis van de volgende pijlers:
-

De capaciteit van het centrum om, eventueel in de nabije toekomst, onderzoeks-,
ontwikkelings- en innovatiewerken uit te voeren die voldoende algemeen zijn om
ondernemingen te interesseren die geconfronteerd worden met dezelfde behoeften in de
betreffende activiteitdomeinen.

-

De capaciteit van het centrum om op de hoogte te blijven van de wetenschappelijke
vooruitgang en die kenbaar te maken aan ondernemingen, boven op de resultaten van zijn
onderzoeksactiviteiten.

-

De beschikbaarheid van de menselijke en materiële middelen waarover het centrum beschikt
om activiteiten te verrichten op het vlak van technische voorlichting, zoals technologische
audits van problemen in verband met processen of producten, of oriëntatieadviezen
betreffende technologische competenties.

-

De beschikbaarheid van de financiering van het centrum.

-

De wens van het centrum om diensten te verlenen in het kader van de innovatiecheques, op
een duurzame en terugkerende manier.

Deze evaluatie wordt in eerste instantie uitgevoerd op basis van het ingediende dossier. Als het
aantal kandidaturen het toelaat, kunnen ook bezoeken ter plaatse of een interview bij Innoviris
worden georganiseerd.
Aanvragen tot vrijstelling van de erkenningsprocedure worden beoordeeld om te bepalen of het
centrum op voldoende wijze heeft aangetoond dat de erkenning waarover het beschikt gelijkwaardig
is (onderzoek naar de aard en de gevolgen van de erkenning die het centrum beweert te bezitten).
De aanvullende informatie die door van rechtswege erkende centra wordt verstrekt, wordt niet
geëvalueerd. De verstrekte informatie wordt echter gebruikt om het toepassingsgebied van de door
deze centra geleverde diensten en de prijsvoorwaarden daarvan vast te stellen.

Toekenning van de erkenning
Na afloop van de evaluatieprocedure krijgen de centra die aan de erkenningsvoorwaarden voldoen
een erkenning.
De centra die van de erkenningsprocedure zijn vrijgesteld, krijgen eveneens een erkenning.
Voor de van rechtswege erkende centra die hebben aangegeven dat ze diensten willen verlenen in het
kader van de innovatiecheques, wordt de erkenning geformaliseerd.
Alle erkende centra worden opgenomen in een lijst die ter bestemming van de ondernemingen wordt
gepubliceerd op de website van Innoviris. Deze lijst bevat de diensten die door de centra worden
aangeboden.
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Verlies van de erkenning
In de onderstaande gevallen kunnen centra de gunst van de erkenning
verliezen:
-

-

het onderzoekscentrum voldoet niet langer aan de in de ordonnantie vastgestelde
erkenningsvoorwaarden.
het onderzoekscentrum leeft de erkenningsvoorwaarden niet na die zijn verbonden met de
prestaties zoals bedoeld in artikel 30 van de ordonnantie tot toekenning van steun met
economische finaliteit.
het onderzoekscentrum verricht gedurende drie opeenvolgende jaren geen enkele prestatie
zoals bedoeld in artikel 30 van de ordonnantie tot toekenning van steun met economische
finaliteit.

Ook de van rechtswege erkende centra kunnen worden geschrapt van de lijst op de website van
Innoviris indien ze niet voldoen aan de voorwaarden of geen diensten leveren.

Formulieren en informatie
Het aanvraagformulier en de richtlijnen zijn beschikbaar op de website van Innoviris.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Damien Littré
Tel.: 02/600 50 71
dlittre@innoviris.brussels
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