Reglement en thema van de oproep
Prospective Research 2022
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1. PROGRAMMA
DOELSTELLINGEN
Met het programma Prospective Research wil het Gewest onderzoeksprojecten financieren vanuit een
tweeledig perspectief: het bieden van een solide gewestelijke prospectieve visie en het uitwerken van
oplossingen voor de specifieke uitdagingen waarmee het de komende jaren geconfronteerd zal
worden. De oplossingen voorgesteld door de gefinancierde projecten moeten rekening houden met
de stedelijke complexiteit van Brussel en met de ecologische, sociale en economische
overgangsdoelstellingen van het Gewest.
Het programma richt zich zowel tot de humane als de exacte of toegepaste wetenschappen. De
projecten moeten voldoende aandacht besteden aan een (beleids- en/of maatschappijgerichte)
valorisatie van het onderzoek.

BEGUNSTIGDEN
Prospective Research richt zich tot onderzoeksinstellingen met ten minste één exploitatiezetel op het
grondgebied van het Brussels Gewest. Een onderzoeksorganisatie, in overeenstemming met punt 15.
ee1 van de kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (2014/C
198/01) is gedefinieerd als volgt: "een entiteit (zoals universiteiten of onderzoeksinstellingen,
agentschappen voor technologieoverdracht, innovatie-intermediairs, entiteiten voor fysieke of virtuele
onderzoeksgerichte samenwerking), ongeacht haar rechtsvorm (publiek- of privaatrechtelijke
organisatie) of financieringswijze, die zich in hoofdzaak bezighoudt met het onafhankelijk verrichten
van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling, of met het breed
verspreiden van de resultaten van die activiteiten door middel van onderwijs, publicaties of
kennisoverdracht". Entiteiten die aan deze definitie voldoen, kunnen voor deze oproep een aanvraag
indien bij Innoviris.
Als de aanvrager geen universiteit, hogeschool of collectief onderzoekscentrum is, moet de
hoedanigheid van onderzoeksinstelling aangetoond worden met het daartoe bestemde
"kwalificatieformulier onderzoeksorganisatie" beschikbaar in de toolbox op de website van Innoviris.
Dit formulier dient slechts één keer per kalenderjaar te worden overgemaakt aan Innoviris. Het is de
verantwoordelijkheid van de aanvragers en/of begunstigden om Innoviris op de hoogte te brengen van
elke substantiële wijziging in de informatie op het formulier die deze hoedanigheid zou veranderen.
Innoviris behoudt zich daarnaast ook het recht voor om het statuut van elke aanvrager (universiteit,
hogeschool, collectief onderzoekscentrum of andere onderzoeksorganisatie) tijdens de
ontvankelijkheidsfase te onderzoeken indien er twijfels bestaan over de kwalificatie als
onderzoeksorganisatie. Dat kan gebeuren door de aanvrager alsnog een "kwalificatieformulier
onderzoeksorganisatie" te bezorgen dat volledig ingevuld aan Innoviris dient te worden terugbezorgd.

MONTAGE VAN DE PROJECTEN
De projecten moeten worden uitgevoerd door een team van pluridisciplinaire onderzoekers, afkomstig
van een of meerdere onderzoeksgroepen die samenwerken aan een onderzoeksproject, waarbij elke
partner een bepaald aspect van de problematiek bestudeert. Als het project wordt ingediend door een
consortium van onderzoeksgroepen, moet er een promotor-coördinator worden opgegeven. De
promotor van de eerst vermelde onderzoekseenheid zal worden beschouwd als de coördinator. Deze
1

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:198:FULL&from=EN
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is verantwoordelijk voor het wetenschappelijk en administratief beheer van het project. Per project
kunnen naast de promotor-coördinator, ook één of meerdere copromotoren worden aangewezen.
Elke promotor is verantwoordelijk voor de begeleiding van de onderzoeker(s). De middelen die aan dit
project worden besteed, moeten in overeenstemming zijn met het programma en de vooropgestelde
doelstellingen.

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING
De persoonsgegevens die door Innoviris, de verwerkingsverantwoordelijke, worden verzameld via dit
formulier, zijn bedoeld om de subsidieaanvraag te verwerken (dit impliceert meer bepaald de analyse
en de evaluatie door Innoviris en een externe jury). De verwerking ervan is noodzakelijk voor het
vervullen van een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is
en voor de uitvoering van een opdracht van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van
het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is toegekend. Geen enkel gegeven
wordt met derden gedeeld zonder de voorafgaande toestemming van de betrokken persoon of
behalve indien Innoviris daartoe wettelijk verplicht is. Innoviris stelt alles in het werk om de
vertrouwelijkheid en de veiligheid van de verwerkte gegevens te waarborgen. De gegevens worden
slechts zo lang bijgehouden als nodig is om het doel van de betreffende verwerking te bereiken. Als je
vragen hebt of je rechten krachtens artikel 15 tot en met 22 van de AVG wilt laten gelden, gelieve dan
contact op te nemen met dpo@innoviris.brussels of onze webpagina 'Privacybeleid' te raadplegen.
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2. MODALITEITEN VAN DE OPROEP 2022
Innoviris is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke en administratieve coördinatie van het
programma Prospective Research. Dit document bevat alle informatie die onderzoek(st)ers nodig
hebben om een project in te dienen voor de oproep Prospective Research 2020. De aanvragen voor
deze oproep moeten uiterlijk tegen vrijdag 10 december 2021 om 12.00 uur elektronisch worden
verstuurd naar funding-request@innoviris.brussels (met epottier@innoviris.brussels in cc), bij
voorkeur met “gekwalificeerde handtekening” 2 en als dat niet mogelijk is, met een gescande
handtekening.
De aanvragen moeten opgesteld worden met behulp van het formulier dat beschikbaar is in de toolbox
op de pagina van Prospective Research; ze moeten volledig zijn en voldoen aan alle criteria die in dit
reglement zijn vastgesteld.

VERLOOP VAN DE OPROEP
Prospective Research is een thematische projectoproep. Dit wil zeggen dat projectvoorstellen enkel
kunnen worden ingediend naar aanleiding van een concrete oproep met afgebakende thema’s.
De projectoproep verloopt in één fase. Na een eerste ontvankelijkheidsanalyse door de adviseurs van
Innoviris worden de ontvankelijk verklaarde voorstellen geëvalueerd door een externe jury van
multidisciplinaire ad hoc experts, samengesteld uit academische experten, deskundigen inzake
prospectief onderzoek en vertegenwoordigers van Innoviris.

THEMA VAN DE OPROEP 2022 “HET HOOFD BIEDEN AAN VERSCHILLENDE
SOORTEN SCHULDEN”
De projectoproep Prospective Research 2022 is verankerd in de huidige Brusselse context en beoogt
het in vraag stellen van onze schulden met als doel beleidsmakers verschillende scenario’s aan te
reiken om deze het hoofd te bieden. Het doel van deze oproep is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
te helpen zich te profileren en een inclusieve samenleving (her)op te bouwen waarin onder meer
welvaart, levenskwaliteit, sociale cohesie, justitie, onderwijs, cultuur, herverdeling, sociale
bescherming.
De term "schulden" schulden dekt een brede lading - van zij waar we zelf voor kiezen tot degene die
we moeten ondergaan – en op lange termijn kan voor elk type min of meer specifieke acties en
scenario's voor de aanpak ervan projecteren. Schulden kunnen van allerhande aard zijn: sociaal,
economisch, ecologisch, mentaal, enz. De financiële schuld, die tijdens de Covid-19-crisis is
toegenomen, zal de komende decennia niet alleen terugbetalingen impliceren, maar ook uitgaven en
investeringen in openbare diensten, in de privé-sector, in de stedelijke planning, enz. De milieu- of
ecologische schuld geeft over een periode van honderd jaar aanleiding tot klimaatverandering, stijging
van de zeespiegel, een zekere mate van verzilting en landverlating, bevolkingsmigratie, enz. De
gezondheidsschuld betreft verschillende mogelijke ontwikkelingen van psychische of lichamelijke
stoornissen, die met name tijdens de lockdowns bij de bevolking zijn vastgesteld, en waarvan de
2
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evolutie afhangt van het al dan niet opvolgen ervan, de ontwikkeling van het gezondheidssysteem, de
invoering van specifieke zorg, enz. De ontwikkeling van de digitale technologie creëert dan weer een
sociale kloof, dringt zich op aan onze manier waarop we ons leven organiseren, draagt bij tot de
milieuschuld, doet niet alleen vragen rijzen over ethiek maar ook over veiligheid, wat eveneens
neerkomt op een soort schuld. De culturele schuld belichaamt onder andere de gedwongen
stopzetting van de culturele sector tijdens de lockdown en de hiermee gepaard gaande gevolgen voor
de komende decennia, waarbij de professionele loopbanen van kunstenaars geconfronteerd worden
met soms radicale hervormingen sociale ongelijkheden aan het licht komen door de discrepanties
inzake toegang tot creatie, vertegenwoordiging, maar ook toegang van verschillende doelgroepen tot
culturele voorstellingen, enz. De sociale schuld benadrukt de ongelijkheden inzake
levensomstandigheden, toegang tot de arbeidsmarkt en het onderwijs, en ze ondermijnt onze
modellen van maatschappelijke solidariteit. De aanleg van infrastructuur kan ook optellen tot een
schuld: gedurende decennia worden gebouwen, wegen, bruggen, spoorwegen en rivieroevers
blootgesteld aan de tijd en slecht weer, soms amper of juist te veel gebruikt, wat de vraag doet rijzen
over het al dan niet onderhouden van die infrastructuur en over een eventuele langzame slijtage.
Deze voorbeelden laten toe om verschillende vormen van schuld te illustreren, maar zijn zeker niet
exhaustief.
De huidige Brusselse context wordt ook gekenmerkt door de COVID-19-crisis en de recente lockdowns:
deze hebben enerzijds productievertragingen opgelegd, maar er anderzijds ook voor gezorgd dat de
datum waarop de grenzen van de aarde zouden worden overschreden met twintig dagen is
opgeschoven. Tegelijkertijd hebben ze een sterke impact gehad op de mentale gezondheid van veel
Brusselaars, de sociale ongelijkheden binnen het Gewest vergroot, de economische structuur grondig
hervormd, de sectoren en arbeidssituaties duurzaam omgevormd en levensgewoonten gewijzigd. Er
moet dus ook prospectief onderzoek worden gevoerd naar de verbanden en het evenwicht tussen
meerdere schulden, gekozen of ondergaan, elk van een andere aard en met verschillende tijdslijnen
en een eigen dynamiek.
Voorstellen die in het kader van deze oproep Prospective Research 2022 worden ingediend, moeten
rekening houden met de volgende voorwaarden. Het onderzoeksthema kan een bepaald
schuldensysteem zijn en/of de verbanden tussen verschillende vormen van schuld betreffen, voor
zover deze geschikt zijn voor prospectief onderzoek. Schulden impliceren immers een projectie op min
of meer lange termijn, ze stellen toekomstvisies voorop en stellen ons in staat om na te denken over
de verder afgelegen toekomst. Afhankelijk van hun aard en inherente dynamiek, kunnen ze toelaten
om kwetsbaarheden of tekortkomingen aan het licht te brengen die een ontwikkeling belemmeren,
kunnen ze een sneeuwbaleffect teweegbrengen en zo andere problemen creëren, sectoren, gebieden
of bevolkingsgroepen in het gedrang brengen, , nieuwe modellen voorstellen, tendensen inperken,
enz. Niet alle schulden zijn becijferbaar. Sommige schulden zijn terugbetaalbaar aangezien ze gelinkt
zijn aan financiële verplichtingen; andere zijn dat bij voorbaat niet of zijn dat op een zeer bijzondere
manier, zoals milieu-, onderwijs-, sociale, culturele, mentale schulden, enz. Schulden zullen onze
kinderen en kleinkinderen confronteren met de gevolgen van de keuzes die vorige generaties hebben
6

gemaakt. Schulden komen aan het licht, worden bevestigd of nog groter tijdens crisissen (zie het
voorbeeld van de recente lockdowns hierboven). Andere schulden groeien dan weer in stilte en laten
hun impact niet meteen zien, zoals het geval bij infrastructuurschulden. Schulden maken van ons
schuldenaars en dus hebben we toekomstige verplichtingen tegenover de Brusselaars: we zullen hen
op de een of andere manier het hoofd moeten bieden en/of ze terugbetalen.
Dankzij prospectief onderzoek naar een specifiek schuldensysteem en naar de verbanden tussen de
verschillende soorten schulden waarmee de Brusselaars zullen worden geconfronteerd, en door het
construeren van mogelijke, alternatieve en tegenstrijdige toekomsten, zullen we inzicht verwerven in
de keuzes die zich aanbieden, zowel inzake overheidsbeleid als in acties van de privé-sector of
burgerinitiatieven.

TIMING





Indiening van de volledige voorstellen: vrijdag 10 december 2021 om 12 uur
Evaluatie: december 2021 - maart 2022
Toekenningsbeslissing van de Regering: juni-juli 2022
Start van de projecten: 1 september tot 1 november 2022

EVALUATIEPROCEDURE
1. Analyse van de ontvankelijkheid
De ontvankelijkheid van het voorstel wordt beoordeeld door Innoviris. Het voorstel wordt
ontvankelijk geacht als het voldoet aan de volgende ontvankelijkheidscriteria:











de opgegeven onderzoeker(s) moet(en) bij de aanvang van het onderzoek houder zijn van ten
minste één masterdiploma;
de promotor(en) is (zijn) docent of volwaardig onderzoeker aan een Brusselse
onderzoeksinstelling of directeur van een onderzoeksinstelling;
de aanvraag is ingediend vóór het verstrijken van de op het formulier vermelde termijn;
de aanvraag is opgesteld volgens de vormvereisten (juiste formulier, gevraagde aantal
gevraagde pagina’s, volledigheid van het formulier, enz.);
de aanvrager(s) moet(en) voldaan hebben aan alle verplichtingen opgelegd in het kader van
vorige toekenningen van steun door het Gewest;
het project mag niet gestart zijn vóór de indiening van de subsidieaanvraag; als de subsidie
bovendien door Innoviris wordt toegekend, moet het starten tussen 1 september en 1
november 2022.
duidelijk moet voorgesteld worden hoe het onderzoek gewestelijk benut kan worden en
politieke beslissingen kan sturen;
het project moet in overeenstemming zijn met het thema van de oproep 2022 vastgesteld
door het Gewest en hieronder beschreven;
het project moet minstens een onrechtstreekse band hebben met de gewestelijke
bevoegdheden.
7

Afhankelijk van het aantal ingediende projecten en in overeenstemming met artikel 18 van het besluit
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 februari 2019 houdende uitvoering van de
ordonnantie van 27 juli 2017 met niet-economische finaliteit, kan Innoviris een pre-evaluatie van de
voorstellen uitvoeren op basis van de onderstaande evaluatiecriteria vernoemd in punt 2. Alleen de
projecten die uit die pre-evaluatie komen zullen verdedigd kunnen worden voor een expertenjury.

2. Evaluatie van de ontvankelijke voorstellen door een externe jury
De ontvankelijk verklaarde voorstellen worden geëvalueerd door een jury, samengesteld uit
academische experten en specialisten in prospectief onderzoek en uit vertegenwoordigers van
Innoviris. De evaluatie gebeurt op basis van de ingediende documenten (die naar de juryleden worden
verstuurd nadat een vertrouwelijkheidsovereenkomst is ondertekend) op grond van de volgende
evaluatiecriteria:


De haalbaarheid en de wetenschappelijke kwaliteit van het project (30%):
- Is het project origineel en innovatief tov de state of the art?
- Zijn het onderzoeksgebied, het theoretisch kader en de onderzoeksproblematiek
duidelijk gedefinieerd? Zijn de doelstellingen, de onderzoeksvragen en het
werkprogramma helder?
- Is het werkprogramma op pertinente wijze opgesteld?
- Is er in het project voldoende kennis van de realiteit van de situatie ter plaatse?



De prospectieve aanpak (30%)3:
- Het kader (10%):
 Is de keuze van de tijdshorizon vastgesteld4?
 Is het voorkeursperspectief duidelijk en relevant voor het
onderzoeksvraagstuk?
 Wordt de methode voor het identificeren van toekomstige problemen
uitgelegd?
 Is de keuze van het ruimtelijk kader duidelijk: plaatst het voorstel het gewest
in de juiste context ten opzichte van het land, Europa, enz.?
-

De scenario’s (10%):
 Stelt het project onderzoek voor dat verschillende alternatieve en
complementaire scenario's kan opleveren?
 Beschrijft het project duidelijk de methode voor het bouwen van de
scenario's?
 Heeft het project betrekking op verschillende soorten toekomsten?
 Zijn de blindspots duidelijk en wordt er rekening mee gehouden?
 Identificeert de methodologie de zijpaden, de noodzakelijke breuken, de
wegen om verschillende soorten toekomst te bereiken?

-

Beleidsopties (10%):

3

https://www.plan.be/uploaded/documents/200808291116040.wp200814.pdf.
https://www.progective.com/wp-content/uploads/2018/09/GOUXBAUDIMENT_M%C3%A9tam%C3%A9thode_2013.pdf
4
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https://www.plan.be/uploaded/documents/200808291116040.wp200814.pdf.
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Wordt er in het project een methodologie voorgesteld om de relevante
beleidsopties voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te definiëren?



De sociale, economische en ecologische impact op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (30%):
- Hebben de verwachte resultaten het potentieel om bij te dragen aan de sociale,
economische en/of ecologische ontwikkeling van het Gewest?
- Is het voorzien dat resultaten op lange termijn kunnen gebruikt worden door het
Gewest en de overheid?
- Voeden de projectresultaten het politieke en maatschappelijke debat?
- Kunnen de resultaten toegankelijk worden gemaakt voor het grote publiek
(vulgarisatie)?



Kwaliteit van het consortium et relevantie van de beoogde middelen (10%):
- Beschikt/beschikken de onderzoeker(s) en de promotor(en) over de juiste expertise
voor het uitvoeren van dit onderzoek? Beschikken zij over voldoende kennis over de
situatie op het terrein?
- Is er voldoende samenhang en complementariteit tussen de partners?
- Is het gevraagde budget in overeenstemming met het project?

Daarnaast wordt ook gekeken naar de samenhang en complementariteit van het geheel van de
projecten.
Indien de jury het nodig acht, zal Innoviris een gesprek organiseren met het onderzoeksteam om de
evaluatie te vervolledigen.

SELECTIE VAN DE FINALE VOORSTELLEN
De regering van het Brussels Hoofdstedelijk gewest selecteert de projecten op basis van de evaluatie
van de jury en van de analyse van Innoviris. Ter informatie, Innoviris heeft 22 expressions of interest
ontvangen in het kader van de oproep Prospective Research 2021. 8 dossiers werden niet ontvankelijk
verklaard. De overige 14 projecten werden beoordeeld door multidisciplinaire ad hoc jury's.
Uiteindelijk heeft de jury 6 projecten geselecteerd, goed voor een beschikbaar budget van 2,5 miljoen
euro.
Voor deze oproep 2022 is er een bedrag van 3.000.000 euro voorzien.

DUUR EN UITVOERING VAN DE PROJECTEN
De periode van ontwikkeling en uitvoering van het project bestrijkt het gehele project, d.w.z. maximaal
drie jaar.
Er zal een tussentijdse evaluatie worden uitgevoerd die bepalend zal zijn voor de voortzetting van het
project (GO/NO GO). De voortzetting is afhankelijk van een positieve evaluatie van de werkzaamheden
die tijdens de eerste fase van 18 maanden zijn verricht en van de eventuele aanpassing van het
programma die tijdens de extra periode moet worden uitgevoerd. Deze evaluatie zal worden
uitgevoerd door een ad hoc experten.
In geval van een negatieve evaluatie zal het project na 18 maanden definitief worden beëindigd.
9

BEDRAG VAN DE FINANCIERING
Het financieringspercentage van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedraagt 100% van het totale
budget.
De subsidie dekt het gehele project, d.w.z. drie jaar onderzoek.
De subsidie dekt het salaris van de onderzoeker(s), de kosten van instrumenten en materiaal, overige
exploitatiekosten (werkingskosten) en de kosten van onderaanneming en algemene kosten. Voor een
gedetailleerd overzicht van de "subsidiabele kosten" verwijzen we naar het document “ALGEMENE
BOEKHOUDKUNDIGE
RICHTLIJNEN
2021”,
beschikbaar
via
volgende
link:
https://innoviris.brussels/nl/documents/algemene-boekhoudkundige-richtlijnen-2021.
Er wordt geen maximumbedrag opgelegd voor de overige exploitatie- en personeelskosten die kunnen
gevraagd worden binnen een project. De score van een project (op basis van bovengenoemde criteria),
zijn ranking tov alle projecten en het beschikbare budget zullen bepalen of het project al dan niet
gefinancierd wordt. Het gevraagde budget moet in overeenstemming zijn met de werklast.

3. OPVOLGING GESELECTEERDE PROJECTEN
Voor de geselecteerde projecten zal de promotor-coördinator erop toezien dat de verschillende
stappen voor lancering en opvolging van het project worden gerespecteerd. Dat is nodig voor het
goede verloop van het programma. Daarnaast verricht Innoviris een financiële en wetenschappelijke
opvolging van de projecten op grond van de stukken die de coördinator levert. Daarom zijn de
documenten die bij Innoviris ingediend worden voor de opvolging van het project zeer belangrijke
elementen die uiterst correct moeten worden opgesteld. Ze maken het mogelijk de kwaliteit van het
verrichte werk te evalueren en het project zo goed mogelijk op te volgen.
Wat betreft de financiële opvolging: de regels voor het indienen van de verslagen worden verduidelijkt
in de overeenkomst.
Voor de wetenschappelijke opvolging moeten activiteitenverslagen en een eindverslag worden
ingediend bij Innoviris en op de hieronder gespecificeerde tijdstippen, die zijn opgenomen in de
subsidieovereenkomst. Hiervoor kunnen de projectteams de templates gebruiken. De consortia
moeten er ook voor zorgen dat de projecten tijdens hun cyclus worden vertegenwoordigd op
evenementen van Prospective Research (bv. kick-off, policy-science workshop, slotevenement in het
Brussels Parlement, enz.).
Bij het afronden van het project moet een "policy brief" worden opgesteld met de belangrijkste
resultaten en aanbevelingen van het project, die door Innoviris zal worden verspreid onder een publiek
van beleidsactoren en in het Brussels Parlement besproken zal kunnen worden. Publicatie van het
onderzoek in Brussels Studies wordt ten zeerste aangemoedigd.
Na 9 maanden
Na afloop van de eerste 9 maanden wordt door Innoviris een opvolgingscomité georganiseerd. Dit
opvolgingscomité zal een stand van zaken over de vordering van het project opmaken: met een
mondelinge presentatie worden de volgende elementen duidelijk gemaakt:
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Algemene projectinformatie;
Eerste resultaten van het onderzoek (in samenhang met het originele werkprogramma);
Eventuele wijzigingen van het programma;
Perspectieven/toepassingen voor het Gewest.

Na 18 maanden: tussentijdse evaluatie
Na 18 maanden is de voortzetting van het project afhankelijk van een positieve evaluatie van de
werkzaamheden die tijdens de eerste fase van 18 maanden zijn verricht en van de eventuele
aanpassing van het programma die tijdens de extra periode moet worden uitgevoerd. Deze evaluatie
zal worden uitgevoerd door een ad hoc experten.
Een schriftelijk verslag bevat de volgende elementen:






een niet-vertrouwelijke samenvatting van het project (maximaal 20 regels);
een verslag over de activiteiten en resultaten die in de laatste 18 maanden van het
project zijn behaald, in vergelijking met het oorspronkelijke werkprogramma, en
een eventuele bijwerking van het programma voor het derde jaar van het project;
een korte beschrijving van de ondernomen stappen en de verkregen resultaten
voor de valorisatie van de resultaten van het project;
een korte beschrijving van de vooruitzichten en toepassingsmogelijkheden voor
het Gewest;
een goed ingevuld aanvraagformulier voor verlenging.

In geval van een negatieve evaluatie zal het project definitief worden beëindigd.
Na 27 maanden:
Na 27 maanden zal Innoviris een opvolgingscomité organiseren. Dit comité zal de balans opmaken van
de voortgang van het project: tijdens een mondelinge presentatie moeten volgende worden
besproken:






een gedetailleerd overzicht van de voortgang van het project en de in de afgelopen
9 maanden behaalde resultaten, in vergelijking met het oorspronkelijke
werkprogramma, en een eventuele bijwerking van het programma voor het derde
jaar van het project;
een korte beschrijving van de ondernomen stappen en de verkregen resultaten
voor de valorisatie van de resultaten van het project;
een korte beschrijving van de vooruitzichten en toepassingsmogelijkheden voor
het Gewest;
een afsluitings- en valorisatieplan voor de laatste periode.

Na 36 maanden:
Het finaal onderzoeksverslag en de Policy Brief.
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4. FORMULIEREN EN INFORMATIE
Het aanvraagformulier voor een financiering
https://innoviris.brussels/nl/prospective-research

is

beschikbaar

via

volgende

link:

Voor meer informatie kun je terecht bij:
Emmanuelle Pottier epottier@innoviris.brussels. Tel. 02 600 50 14.
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