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De overheden hebben als opdracht om de innovatieve activiteiten van de ondernemingen te
ondersteunen. In het Belgische federale landschap spelen verschillende niveaus een rol in de
financiering van deze activiteiten: het gewestelijk niveau (in Brussel meer bepaald via de rol van
Innoviris), het federale niveau (in mindere mate) en het Europees niveau. Het is daarom interessant om
te zien in welke mate de ondernemingen een beroep doen op deze steun, maar ook om te zien van welk
niveau de financiering het vaakst afkomstig is.

Eén innovatieve onderneming op vier geniet overheidssteun
Van de Brusselse ondernemingen betrokken bij technologische innovatieve activiteiten, heeft 51% van
de ondernemingen in de loop van de periode 2012-2014 één of andere vorm van overheidsfinanciering
ontvangen. Dit percentage is hoger dan in de andere Belgische gewesten en in de andere landen van
de vergelijkingsgroep.

Figuur 1 : Ondernemingen met technologische innovatie (product of proces) die één of andere
vorm van overheidsfinanciering hebben verkregen, vergelijking (2010-2012)
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Bron : Communautaire enquête over Innovatie (Berekeningen Belspo 2008 en 2010, berekeningen Innoviris 2012)

De voornaamste financieringsbron van deze innovatieve activiteiten blijft overal het gewestelijk niveau.
De landen die in beschouwing werden genomen, hebben en federale constitutie en ruime gewestelijke
bevoegdheden inzake onderzoek en innovatie gemeen. In andere landen zoals Frankrijk (meer
gecentraliseerd) neemt het nationale niveau een groter deel voor zijn rekening.

Het ijveren voor een sterkere activering van de Europese hefbomen
De afgelopen jaren heeft het Brussels Gewest geijverd om de Europese hefbomen sterker te activeren
om de een complementaire steun aan ondernemingen en onderzoeksinstellingen te kunnen bieden. De
activering van Europese hefbomen zoals de Horizon 2020 (dat de Kaderprogramma’s vervangt) of de
Structuurfondsen (voornamelijk EFRO – Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Horizon 2020
bevat verschillende subprogramma’s om alle aspecten van innovatie te dekken. Hoewel Horizon 2020
het bekendste programma is, kunnen andere Europese hefbomen geactiveerd worden zoals EUREKA,
Urban Europe, etc. Ook specifieke programma’s zoals Creative Europe kunnen ingezet worden in
functie van specialisatieniches die door het Gewest worden gekozen (culturele en creatieve industrieën).

Enkele belangrijke cijfers over de Brusselse deelname aan het Kaderprogramma H20201
Impulse.brussels heeft de opdracht van NCP (national contact point) gekregen voor het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en is dus verantwoordelijk voor de ondersteuning van Brusselse organisaties
die beroep willen doen op de Europese financieringsinstrumenten zoals Horizon 2020.

In dit kader heeft het NCP in oktober 2016 een reeks statistieken gepubliceerd over de Belgische en
Brusselse deelname aan het Horizon 2020 sinds het begin van het programma.

-

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft financiering gekregen voor 572 projecten voor een
totaal bedrag van 314,9 miljoen euro. Dit komt overeen met 40% van het bedrag toegekend
aan België.

-

De gemiddelde slaagkans van de voorstellen van de onderzoeks-of innovatieprojecten met
Brusselse partners bedraagt 17,9% in vergelijking met 14,9% op Belgisch niveau en 11,5%
op het niveau van het gehele programma

-

De gemiddelde financiële steun toegekend aan de Brusselse begunstigden bedraagt 412.213
euro, dit bedrag is lager dan het Belgische gemiddelde (445.542 euro).

De belangrijkste begunstigden van deze financiële steun zijn internationale organisaties (59% van
het bedrag van de toekende financiering), gevolgd door universiteiten (13%), KMO’s (9%), grote
ondernemingen (6%), onderzoekscentra (5%) en andere organisaties (5%).
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Source : Impulse.brussels (2016), 2e statistisch verslag BHG over de deelname aan het Horizon 2020 programma voor Onderzoek
en Innovatie ; 26/10/2016 – T. Van Loon, M. Laurent.

De voorbereiding van de kandidaturen voor deze Europese projecten kan intensief zijn voor de
Brusselse stakeholders. Daarom heeft Innoviris een actie ontwikkeld om een financiering toe te kennen
aan Brusselse stakeholders die een Europees OOI-project voorbereiden. Deze maatregel maakt het
mogelijk om tientallen ondernemingen en onderzoeksinstellingen te financieren die wensen deel te
nemen aan Horizon 2020.

