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1 Inleiding
Innoviris is een instelling van openbaar nut die innovatie steunt en bevordert door onderzoeks-en
ontwikkelingsprojecten te financieren van Brusselse ondernemingen en onderzoeksinstellingen.
De Brusselse strategie ter promotie van onderzoek is niet alleen gericht op economische ontwikkeling via
innovatie, maar wil ook het welzijn in het Gewest verbeteren. Daarom wordt er vooral aandacht geschonken
aan sectoren als ICT, gezondheid, voeding, technologie, energiebesparing, sociale innovatie en duurzame
ontwikkeling in het algemeen.
In het geactualiseerde Gewestelijk Innovatieplan voor Innovatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van
20121 worden « living labs » genoemd als middel om ontwikkeling en innovatie te ondersteunen. Innoviris
heeft voorgesteld om de nieuwe actie Co-create op te richten om op die manier cocreatieve innovatie
ondersteunen.
In het kader van de vierde pijler van de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu (overgang naar een systeem
voor duurzame ontwikkeling), heeft Innoviris voorgesteld om, gezien de socio-economische mogelijkheden,
de positieve impact op het leefmilieu, de gezondheid en het welzijn dat de ontwikkeling van systemen voor
duurzame voeding tot gevolg kunnen hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de actie Co-create te
lanceren binnen deze sector.

1

http://www.innovativebrussels.irisnet.be/nl/onthaal/het-beleid-inzake-onderzoek-en-innovatie/actualisering-vanhet-gewestelijk-innovatieplan
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2 Structuur van de actie
Via de actie Co-create voor systemen voor duurzame voeding in het BHG wil Innoviris onderzoeks-en
innovatieprojecten steunen die tot stand komen via een co-creatief proces en waarvan de finaliteit een
gunstig effect heeft op de economische en sociale mogelijkheden en het leefmilieu binnen deze sector.
De projecten worden gerealiseerd in de cocreatieve omgeving van een living lab.
De belangrijkste motor van een living lab is innovatie. Het innovatieproces wordt gedragen door de
gebruikers en wordt ondersteund door verschillende deelnemende partijen. Een living lab is een plaats van
ontmoeting en dialoog tussen verschillende partijen (zie schema) :

Chercheur

Utilisateur

Organisations
(Entreprise,
association)

Een living lab test en ontwikkelt producten en diensten in reële omgevingen of in omgevingen die de
levenscontext van gebruikers van het product of de dienst hernemen.
Een living lab is dus geen gecontroleerde of gesloten omgeving zoals een laboratorium. Het systeem wordt
opengesteld aan de buitenwereld zodat verschillende invloeden, moeilijkheden en kansen zich kunnen
voordoen.
De term 'gebruikers' verwijst naar consumenten, inwoners, klanten, leveranciers, werknemers,
belanghebbende verenigingen, privépartners gericht op het product of de dienst die wordt ontwikkeld.
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Binnen de actie Co-create wordt een « living lab » gedefinieerd als een actieve structuur met een levensduur
die beperkt is tot de periode van de uitvoering van de projecten. Een living lab bestaat uit een experimenteel
platform waarop onderzoeks-en ontwikkelingsprojecten zich aansluiten. De verschillende elementen worden
in onderstaand schema beschreven :
Structuur van de actie « Co-create voor systemen voor duurzame voeding in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest » :

Living Lab x
Experimenteel
platform x

Project x

Living Lab y
Experimenteel
platform y

Project
Projet yy

Living Lab z
Experimenteel
platform z

Project z

Hulpcentrum
= ruimte voor co-creatie
e projet
De onderzoeks-en innovatieprojecten zijn gericht op de ontwikkeling van de economische en sociale
mogelijkheden en het leefmilieu verbonden aan de ontwikkeling van systemen voor duurzame voeding in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Voedingsystemen

Met systemen voor voeding bedoelen we alle processen die betrokken zijn bij voeding voor de bevolking. Dit
impliceert de hele waardeketen van de voedingssector. De projecten kunnen gericht zijn op de productie, de
transformatie, het transport, de verpakking, opslag, voorbereiding, distributie, afvalverwerking, input en
consument.
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SYSTEMEN VOOR DUURZAME VOEDING

Met systemen voor duurzame voeding bedoelen we voedingssystemen die 2:
•

toegang verlenen tot kwaliteitsvoeding voor iedereen, op wereldniveau, dit wil zeggen : gevarieerde,
gezonde en evenwichtige voeding die beantwoordt aan de vitale behoeften en bijdraagt tot het
welzijn en de gezondheid ;

•

het recht op voedselsoevereniteit verzekeren, dit is het recht van de Lidstaten om hun eigen beleid
en strategie voor de productie van duurzame voeding (toegang tot grond, landbouw in nabijheid) en
consumptie te bepalen zonder dumping tegenover derdewereldlanden ;

•

een minder grote impact hebben op het leefmilieu tijdens de hele cyclus, van het veld tot de vork
(productiewijze, transformatie, transport, verpakking, opslag, bereiding, ...)

•

de ecologische impact van de voedingswijzen verminderen ;

•

gebruik maken van productiemethoden met een optimale conserveringsmethode van de
vruchtbaarheid van de grond en de biodiviersiteit, rekening houdend met het welzijn van het vee en
zonder genetisch gemanipuleerde organismen (deze criteria worden gerespecteerd bij biologische
methoden) ;

•

verspilling tot het maximum beperken ;

•

gebaseerd zijn op het verbruik van locale en seizoensproducten ;

•

de sociale en humane rechten respecteren tijdens de hele productie-en distributieketen, inclusief de
horeca-sector ;

•

een evenwichtige handel en een juiste prijs voor de producent impliceren, van Noord tot Zuid ;

•

een transparantie van de praktijken, visibiliteit, tracering en informatie over de consumenten
verzekeren ;

•

landelijke, artisanale en locale ondernemingen behouden en ontwikkelen, ondernemingen met een
kort circuit, en vertrouwensrelaties opbouwen tussen de producten en consumenten ;

2

Definitie opgesteld door het Netwerk van Brusselse actoren voor Duurzame Voeding (RABAD) en voorgesteld in
Verdonck ea. (2012) Systeem voor duurzame voeding, werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Brussels Instituut voor Milieu (BIM), finaal verslag pp. 118.
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•

de verdeling en uitwisseling van culinaire culturen en de overdracht van traditionele kennis mogelijk
maken ;

•

creativiteit, de ontdekking van smaken en sociale banden via voeding bevorderen ;

CO-CREATIE

Elk project zal worden gerealiseerd via een cocreatief proces met de eindgebruikers van de resultaten. Dit
betekent dat de eindgebruikers betrokken zullen zijn bij alle stappen van het project, nl. bij de :
•

definitie van de context ;

•

het formuleren van de onderzoeksvraag of de innovatiebehoeften ;

•

het opstellen van de onderzoeksstrategie en het experimenteel plan ;

•

rechtstreeks integratie van verworven kennis .

Een cocreatief proces betekent eveneens dat het project eindgebruikers de gelegenheid geeft om deel te
nemen aan het onderzoek en de evaluatie. Het gaat dus niet om projecten waarbij de eindgebruikers enkel
opdrachtgever zijn van de studie.
De belangrijkste cocreatieve projecten zijn projecten waarbij de bijdrage van de eindgebruikers, een
experimentele fase in reële context en een samenwerking tussen de deelnemende partijen noodzakelijk zijn.
Bijvoorbeeld :
•

projecten gericht op technologieën die moeten worden aangepast aan nieuwe markten ;

•

projecten die moeilijk integreren in de beoogde markt ;

•

projecten gericht op technologieën die een specifiek gebruik nodig hebben wat de homgeniteit
binnen de gebruikerscomunity betreft.

•

Projecten die de impliciteite kennisbijdrage van gebruikers nodig hebben

Elk project zal zich moeten aansluiten bij een experimenteel platform.
De projecten moeten gericht zijn op :
•

de beschikbaarheid van nieuwe concepten, processen en producten/diensten voor eindgebruikers
die deze evalueren in een reële context ;

•

de ontwikkeling van een ruimte waarbinnen gebruikers betrokken worden bij elke stap van het
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innovatieproces (conceptualisering van onderzoek, ontwikkeling en evaluatie) ;
•

een effectieve valorisatie van concepten, diensten, processen en producten

•

een toenadering tussen de bevolking, technologie, economie, producten en leveranciers.

De dragers van de projecten moeten bovendien aandacht hebben voor volgende aspecten :
•

het gebruik van methodologieën die het succes van het co-creatief proces verzekeren ;

•

de identificatie en de monitoring van het gedrag van de gebruikers ;

•

de experimentele evaluatie van de economische en sociale impact ;

•

het pluridisciplinaire karakter van het thema dat verschillende onderdelen bevat zoals economische,
sociale, culturele, wettelijke factoren en het leefmilieu.
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LaLa pla
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Experimenteel platform
Het experimentele platform is samengesteld uit één of meerdere associatieve of industriële organisaties in
het BHG die elk een co-creatieruimte hebben en aan het project de nodige middelen ter beschikking stellen
om de ontwikkelde vernieuwende concepten voortdurend te ontwikkelen, te oriënteren, te testen, te
evalueren en goed te keuren in het kader van het project, en dit samen met de eindgebruikers.
De actoren van het experimentele platform verbinden zich ertoe om de onderzoekers/ontwikkelaars van het
project de middelen ter beschikking te stellen die voor de uitvoering van het programma (ruimte,
beschikbaarheid, toegaing tot eindgebruikers en infrastructuur, etc.).
Het experimenteel platform verzamelt, coördineert en stelt het project ter beschikking aan personen die
respresentatief zijn voor de toekomstige groep van eindgebruikers van de resultaten. Zij zullen deelnemen
aan alle stappen van het project en een voortdurende input geven over de ervaring en de testen. Dit
betekent dat het experimenteel platform niet enkel een ruimte/terrein moet bevatten om de studie uit te
voeren maar ook een participatieve onderzoeksruimte die bestemd is voor het co-creatieve proces.
Voorbeelden van actoren die kunnen deelnemen aan een experimenteel platform : een boerderij, een
voedingsonderneming, een restaurant, een kruidenier, een vzw die een collectieve moestuin of een
schoolkantine beheert. Het kan ook gaan om een vzw die de toegang van één of meerde representatieve
studiegroepen van doelgroepen voor onderzoek en innovatie beheert.
De werkingsmodaliteiten tussen het project en het experimenteel platform zullen worden uitgelegd met
goedkering van de samenwerking die is opgesteld tussen alle partners.
De experimentele platformen zullen moeten aantonen dat ze hun co-creatief project kunnen uitvoeren door
hun expertise, middelen en metholdogieën te tonen of door beroep te doen op diensten van externe
experten of een ondersteuningscentrum.

Hulpcentrum
Ter ondersteuning en om ervoor te zorgen dat er een logisch en transversaal verband is tussen de projecten,
Er zal een hulpcentrum worden opgericht met de steun van Innoviris.
Dit centrum zal bestaan uit een consortium van experten die de capaciteiten bezitten om het co-creatief
proces te vergemakkelijken en steun aan te bieden wat betreft :
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1. tools voor de methodologie en de brainstorming tijdens co-creatief proces ;
2. informatie en begeleiding over de geldende normen en voorschriften ;
3. steun bij het beheer van intellectueel eigendomsrecht en toezicht op het evenwicht tussen de
belangen van de gebruikers en de belangen van de onderzoekers binnen het project ;
De financiering van dit hulpcentrum verloopt gedeeltelijk via het budget van deze projecten. De projecten
kunnen in hun budget dus een post voorzien voor de kosten voor ondersteuning van het hulpcentrum. Het
bedrag van deze post zal moeten geëvalueerd en onderhandeld worden met het consortium van het
hulpcentrum un functie van de behoeften en de gebruikte middelen.
Het hulpcentrum is bovendien verantwoordelijk voor volgende transversale opdrachten :
•

de samenwerking tussen de platformen en projecten ;

•

de bevordering van verschillende samenwerkingsvormen zowel binnen als buiten de living labs als
tussen de verschillende living labs ;

•

toegang verlenen tot een netwerk van expertemen in duurzame voeding, wetenschappelijke waarde
verzekere, contextualisering van de kennis en toezicht op de doorstroming van kennis tussen
experten en gebruikers (vertalen van wetenschappelijke taal naar gewone taal (en omgekeerd).

•

Kaptalisering van de verworven kennis in het co-creatief proces ;

•

Identificatie van nieuwe kansen op basis van resultaten van verschillende living labs ;

•

Lancering van nieuwe ideeën van projecten ;

•

Opstellen van een meetinstrument van de economische en sociale impact van de projecten

•

...

Deze opdrachten worden gefinancierd via een subsidie van Innoviris die wordt toegekend aan het
hulpcentrum.
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3 Oproep tot « living labs »
De oproep tot « livings labs » verloopt in 2 fasen :
•

een eerste oproep voor expressions of interest ;

•

een tweede oproep voor de geselecteerde expressions of interests voor het indienen van een
volledig dossier.

To e l a t i n g s c r i t e r i a
De Brusselse entiteiten die een aanvraag kunnen indienen bij Innoviris voor deze oproep zijn :
•

ondernemingen met een maatschappelijke zetel of exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest

•

non-profit organisaties met een maatschappelijke zetel of exploitatiezetel in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

•

onderzoeksinstellingen (universiteiten, hogescholen en collectieve onderzoekscentra) in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

Een living lab moet bestaan uit een project en een experimenteel platform.
Het project moet worden gedragen door een Brusselse entiteit (losstaande entiteit) of een consortium van
Brusselse entiteiten. Voor een project dat wordt geleid door een consortium, moet een coördinator worden
aangeduid. Deze coördinator zal als belangrijkste contactpersoon fungeren voor de interne coördinatie van
het project.
De actoren van een experimenteel platform kunnen deelnemen aan verschillende projecten.

Indienen van expressions of interest
De aanvragen moeten worden ingediend door onafhankelijke entiteiten of door de coördinator en dit ten
laatste op 01/12/2014 om 12h00, bij Innoviris via het aanvraagformulier dat beschikbaar is op de website van
Innoviris (www.innoviris.be) in de toolbox van de webpagina van de actie. Twee papieren exemplaren moeten
eveneens verstuurd worden naar : Engelandstraat 555, 1180 Brussel. Een elektronisch exemplaar moet
verstuurd worden naar: xhulhoven@innoviris.be. Expressions of interest die na deze datum worden
ingediend, komen niet meer in aanmerking.
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Evaluatie en selectie van expressions of interest
De evaluatieprocedure wordt uitgevoerd door Innoviris.
De ontvankelijkheid van de expressions of interest wordt geanalyseerd. Daarbij wordt rekening gehouden
met volgende factoren :
1. het respecteren van de indiendatum ;
2. de volledigheid van het formulier ;
3. de aanwezigheid van alle bijlagen ;
4. de overeenkomst tussen het project en de oproep ;
5. de toelaatbaarheid van de deelnemende entiteiten ;
6. de situatie van de entiteiten wat hun financiële mogelijkheden, de tevredenheid van hun wettelijke
verplichtingen of hun gedrag bij voorgaande aanvragen betreft ;
7. het respecteren van specifieke voorschriften van de oproep ;
8. de identificatie van het betrokken experimenteel platform.
De expressions of interest die bij Innoviris worden ingediend, worden vervolgens geëvalueerd op basis van
volgende criteria :
1. impact op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
2. het reële karakter van de co-creatieve benadering 3 ;
3. de innovatie tegenover de state of the art ;
4. het verband tussen en de complementariteit van de verschillende projecten ;
5. duidelijkheid van de doelstelling
Enkel de houders van de expressions of interest die worden geselecteerd, kunnen een finaal voorstel
indienen. Ze zullen eind december op de hoogte worden gebracht door Innoviris.

3

Dit criterium houdt in dat de methodologie die zal worden opgesteld om een co-creatief proces te verzekeren
waarbij gebruikers actieve partijen in het proces zullen zijn, moet expliciet beschreven worden in de aanvraag.
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Indienen van finale voorstellen
De aanvragen moeten ten laatste op 30/03/2015 om 12.00u bij Innoviris worden ingediend door de
onafhankelijke entiteit of de coördinator via het aanvraagformulier dat beschikbaar is op de website van
Innoviris (www.innoviris.be)

in de toolbox van de webpagina van de actie. Vijf papieren recto-verso

exemplaren moeten naar volgend adres worden opgestuurd : Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel. Een
elektronisch exemplaar moet worden verstuurd naar xhulhoven@innoviris.be. De projecten die na deze
datum worden ingediend, komen niet meer in aanmerking.

Evaluatie en selectie van finale voorstellen
Na ontvangst van uw dossier, stuurt Innoviris een ontvangstbewijs en analyseert het instituut de
ontvankelijkheid van uw aanvraag. Daarbij wordt rekening gehouden met :
1. het respecteren van de indiendatum
2. de volledigheid van het formulier
3. aanwezigheid van alle bijlagen
4. overeenkomst tussen het project en de oproep ;
5. toelaatbaarheid van de deelnemende entiteiten ;
6. de financiële capaciteit van de entiteiten, hun wettelijke verplichtingen en hun gedrag bij voorgaande
aanvragen ;
7. het respecteren van specifieke voorschriften van de oproep ;
8. de identificatie van alle partners (project en betrokken experimenteel platform)
Nadat het dossier ontvankelijk is verklaard, zal een wetenschappelijk adviseur het project behandelen en
evalueren. De wetenschappelijk adviseur kan een gesprek de aanvragers of extra informatie of documenten
vragen.
De finale evaluatie wordt uitgevoerd door een expertenjury die wordt georganiseerd door Innoviris. Tijdens
deze jury hebben de aanvragers de kans om hun project mondeling te verdedigen.
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is verantwoordelijk voor de finale selectie van de
projecten, op voorstel van Innoviris.
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Evaluatiecriteria
Als richtlijn vindt u hier de criteria die worden gehanteerd bij de evaluatie van de projecten.
Kwaliteit van project
Kwaliteit van de doelstelling
Is de doelstelling gedetailleerd, duidelijk en ondubbelzinning ?
Is de doelstelling meetbaar ? Zijn de resultaten tastbaar ? Is het mogelijk om de resultaten kwantiatief of kwalitatief te meten?
Is de doelstelling aanvaardbaar voor het hele team? Zijn de verwachtingen duidelijk gedefinieerd?
Est-ce que l'objectif est réalisable/applicable dans l'environnement actuel?
Belang van het project
Le projet est-il pertinent et important pour le développement d'un système d’alimentation durable en RBC?
Belang van het project in het kader van een cocreatief proces (vormt het cocreatief proces een meerwaarde voor de uitvoering van het project)
Vernieuwend karakter
Is het project vernieuwend en stimuleert het onderzoek en innovatie ?
Programma van de opzet
Is het programma relevant voor de doelstellingen ?
Zijn de resultaten van elk workpackage duidelijk gedefinieerd ?
Zijn de risico's en de acties om de controle-acties duidelijk gedefinieerd ?
Kwaliteit van de living-lab
Is de cocreatiefe ruimte representatief voor de gebruikers, hun levenscontext en laat het een cocreatief proces toe?
Biedt het experimenteel platform de mogelijkheid om het product/dienst te testen en te ontwikkelen in een reële omgeving of een omgeving die
gelijkenissen vertoont met de gewone levenscontext van de gebruikers tijdens het gebruik van het product of de dienst ?
Levert elke partner een specifieke bijdrage ?
Dekt de expertise van het team het hele gamma van disciplines om de doelstelling te bereiken ?
De valorisatie
Biedt het project een oplossing voor een sociale of milieuproblematiek waarmee het Gewest wordt geconfronteerd ?

Duur van het project
De projecten kunnen niet langer duren dan 3 jaar.

Financiering
De tegemoetkoming van het Gewest wordt uitgedrukt in een percentage van het budget van elke partner die
nodig is voor de uitvoering van het project. Het bedrag wordt bepaald op basis van de soort en de grootte
van de entiteit. Onderstaande tabel vat de verschillende soorten tegemoetkoming voor deze oproep samen.
Als de tegemoetkoming niet 100% van de kosten dekt, moet de entiteit tonen dat ze haar deel van het
project kan financieren (balans, bankuittreksel, kapitaal, bankleing, etc. )
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Aard en grootte van
de organisatie
Onderzoeksinstelling

Tegemoetkoming
100%

Vzw
(Zeer) kleine
onderneming
Middelgrote
onderneming
Grote onderneming

100%
70%
60%
50%

Als de aanvrager een onderneming is die effectief samenwerkt met één (of meerdere) andere actoren voor
de uitvoering van het project, kan het tegemoetkomingspercentage verhoogd worden met 15 tot maximum
80%/
Effectieve samenwerking is een partnership waarbij de actoren :
•

samen deelnemen aan de conceptualisering van het project

•

samen bijdragen tot het opzetten van het project

•

de risico’s en de resultaten delen.

Onderaanneming wordt niet beschouwd als effectieve samenwerking en leidt bijgevolg niet tot een
verhoging van de tegemoetkoming.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website. www.innoviris.be, in de toolbox op de webpagina van
de actie.

Budget
Elk dossier moet het budget van elke partner bevatten (die deelneemt aan het project of aan het
experimenteel platform).
Volgende kosten kunnen worden opgenomen in het budget :

Personeelskosten
De toegelaten kosten voor loontrekkenden zijn :
•

het bruto geïndexeerd salaris ;

•

alle sociale lasten voor de werkgever (indien van toepassing, verminderd met de vermindering van
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deze kosten, incblusief de verschillende fondsen waaraan de werkgever moet bijdragen om te
voldoen aan de wettelijke en reglementaire voorscriften of de collectieve werkovereenkomsten) ;
•

wets-en arbeidsongevallenverzekering

•

vakantiegeld, als dit effectief werd uitbetaald tijdens de duur van het project (gewoonlijk wordt dit
betaald in mei of bij vervroegd vakantiegeld in een andere maand)

•

eindejaarspremie, als deze tijdens het project werd betaald (gewoonlijk in de maand december)

•

de werkgeversbijdrage voor maaltijdcheques conform de wettelijke bepalingen, met een maximum
van €5.91 per dag per werknemer

•

de ecocheques met een maximum bedrag van €250 per werknemer per jaar conform de wettelijke
bepalingen

•

cultuur/sportcheques met een maximum bedrag van €100 per werknemer per jaar, conform de
wettelijke bepalingen

•

de kosten voor een sociaal abonnement voor het woon-werkverkeer vermeld op de loonfiche, met
uitsluiting van bedrijfswagens (abonnement voor openbaar vervoer, fietspremie...)

•

de patronale kosten van een groepsverzekering met een maximum van 5% van het maandelijks
brutoloon

•

niet-concurrentiële voordelen verbonden aan de resultaten onderworpen aan de gewone kosten
voor sociale zekerheid, met een maximum van €2.200 per jaar en per werknemer ;

•

toelagen en uitkeringen verschuldigd op grond van de wettelijke en reglementaire bepalingen of
collectieve arbeidsovereenkomsten.

Deze lijst is niet exhaustief . Als u een vraag hebt over de toelaatbaarheid van een speicifieke uitgave, gelieve
per mail contact op te nemen met Innoviris (bberasaluce@innoviris.irisnet.be).

Werkingskosten
Deze kosten dekken de lopende uitgaven voor klein materiaal, consumpties en opdracht die rechtstreeks
verbonden zijn aan de uitvoering van het project, het verwerven van technologieën en de aankoop van
octrooien of licenties bij derden, de kosten voor verplaatsingen naar het buitenland, etc.
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Algemene kosten
Algemene kosten zijn bijkomende algemene kosten die rechtstreeks verbonden zijn aan de uitvoering van het
onderzoeks-, ontwikkelings-, procesinnovatieproject (secretariaat, boekhouding, telecommunicatie, uitgaven,
verplaatsingen in België, etc.). Een forfaitair bedrag van maximum 10% van de totale werkingskosten en
kosten voor werknemers is toegelaten.

Onafhankelijke personeelskosten
Deze rubriek bevat personeelskosten voor niet-werknemers .
•

Bestuurders moeten een kopie indienen van de individuele fiches opgesteld door een onafhankelijk,
officieel erkend sociaal secretariaat en de fiche 281.20 van de jaarlijkse inkomsten.

•

Zelfstandigen moeten een contract van de prestatie en de fiscale fiche 281.50 van de jaarlijkse
inkomsten van de belastingsadministratie indienen

Kosten voor materiaal
Bij universiteiten en hogescholen kan de aankoop van materiaal dat nodig is voor de uitvoering van het
project voor 100% in het budget worden opgenomen.
Bij andere entiteiten worden materiaalkosten toegelaten in functie van de gebruiksperiode van het materiaal
(36 maanden voor informaticamateriaal, 60 maanden voor ander materiaal), de gebruiksduur tijdens de
overeenkomst, het gebruikspercentage en de aankoopprijs.
Berekening :
Informatia-materiaal :
(Hoeveelheid * Eenmalige kost * Aantal maanden gebruik voor het project* gebruikspercentage / 36
Ander materiaal :
(Hoeveelheid * Eenmalige kost * Aantal maanden gebruik voor het project* gebruikspercentage) / 60
Let op : de periode gaat van start vanaf de aankoop of vanaf het begin van de overeenkomst voor voorgaande
aankopen. De periode wordt beëindigd aan het einde van de overeenkomst of aan het einde van de
investeringsperiode als deze voorafgaat aan het einde van de overeenkomst.

Kosten voor onderaanneming
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Deze kosten dekken volgende uitgaven :
•

De kosten voor advies of gelijkaardig, exclusief gebruikt voor het project ;

•

Prestaties van derden (uitbesteed werk)

De prestaties van hulpcentra in het kader van het project worden in deze rubriek ondergebracht.

Intellectuele eigendom
De intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan de partners van het living lab. Er moet een duidelijke
overeenkomst van het consortium worden opgesteld volgens de principes van het cocreatief proces, waarbij
een verschil wordt gemaakt tussen het intellectueel eigendomsrecht vóór het living lab en het intellectueel
eigendomsrecht dat zal worden verworven in het kader van het living lab. 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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4 Opvol ging van het proj ect en toekenni ng van de
subsidie
De partners zijn verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het project.
Volgende documenten zijn noodzakelijk voor de start van het project :
•

De overeenkomst getekend door de partners en Innoviris

•

De overeenkomst van het consortium tussen de betrokken partners. Deze overeenkomst wordt
opgesteld door de partners van het consortium en wordt goedgekeurd door Innoviris.

De toegekende steun 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 overeenkomsten. Het bedrag van deze schijf zal
worden vastgelegd volgens de duur en de initiële behoeften van het project.
De bedragen en de intervallen van de uitbetaling worden uitgelegd in de overeenkomst en vastgelegd
volgens de duur van het project.
Elke uitbetaling wordt pas uitgevoerd nadat er een kredietnota is ingediend bij Innoviris. Bovendien zal
Innoviris op regelmatige basis wetenschappelijke en financiële controles uitoefenen om het goede verloop
van het project te verzekeren.
Per semester wordt er een activiteitenverslag ingediend bij Innoviris. Dit verslag stelt onder andere de acties,
eventuele moeilijkheden, de verworven resultaten, de vorderingen en de valorisatie van de resultaten voor.

5 Informatie en formulier
Voor bijkomende informatie kunt u terecht bij Innoviris :

Xavier Hulhoven
xhulhoven@innoviris.be
+32 2 600 50 68
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Bijlage 1 : Kalender van de actie

09-14
Evenement ter
gelegenheid van de
lancering van de
projectoproep

10-14

11-14

12-14

Indienen van expressions of
Evaluatie van de
interest (incl. Kenniscentrum) expressions of interest

01-15

02-15

03-15

Indienen van de finale voorstellen

04-15

05-15
Jury's

06-15

07-15

Beslissing Regering

08-15

09-15

Start projecten

