Eurogia 2020 -programma
Voorstelling
Naar het voorbeeld van de instrumenten die door de Europese instellingen werden ontwikkeld ter
ondersteuning van R&D besloten de lidstaten in 1985 om daarvoor samen een eigen programma te voeren. Dit
programma, EUREKA genaamd, leidde tot de ontwikkeling van zeven thematische clusters die daarna
geïnstitutionaliseerd werden. Elk jaar doen zij een oproep tot voorstellen binnen hun specifieke sector. Eurogia
2020 is één van deze EUREKA-clusters. Dit industrieforum wil internationale samenwerking ondersteunen en
promoten die bijdraagt tot de ontwikkeling van innoverende projecten gefocust op CO2 arme energie
technologie.
Opmerking: Bij het voorbereiden van uw project is het absoluut onontbeerlijk om contact op te nemen met
uw regionale contactpersoon bij INNOVIRIS (u vindt de gegevens onderaan deze verklarende fiche).

Type projecten
De EUREKA-clusters gaan bottom-up te werk en richten zich op ondernemingen en industrieën.
Er werd een witboek uitgewerkt in het kader van dit programma. Dit document beschrijft de algemene
werking van de cluster en geeft een overzicht van de uitdaging waar Europa en de rest van de wereld voor
staan op het vlak van energie. Le livre blanc s’accompagne d’une feuille de route technologique émettant des
recommandations destinées à accroitre l’efficacité énergétique et la réduction des émissions de CO2 et fournit
une liste non-exhaustive des technologies visées par le programme. Dit witboek moet ondernemingen ook in
staat stellen om hun innovatie- en R&D-projecten in de juiste richting te sturen. De ontwikkelde projecten
moeten immers bijdragen tot de energie doelstellingen die in dit document worden geïdentificeerd.

EUROGIA2020 RD&D projecten kunnen de volgende doelen nastreven:






Het voldoen van de werelds vraag aan fossiele brandstoffen en tegelijkertijd de CO2 tot een minimum
houden.
Het ontwikkelen van een diverse milieuvriendelijke brandstoffen ter aanvulling van fossiele
brandstoffen.
Het verbeteren van de energie efficiëntie in alle industriële en huishoudelijke toepassingen.
Het competitief houden van Europa tegenover de wereldwijde competitie.
Het bouwen van een duurzaam en effectief energie systeem door interactie tussen technologie en de
samenleving.

Projecten kunnen worden ingediend door alle consortia die bestaan uit minstens twee industriële partners
(KMOs of grote ondernemingen) uit twee verschillende lidstaten van EUREKA. De deelname van
onderzoeksinstituten of universiteiten wordt aangeraden, maar is niet verplicht. Si un projet moyen dure
environ 3 ans, la taille et la durée de ces projets sont libres.

Procedure voor het beoordelen en financieren van projecten
De ondernemingen en organisaties die deelnemen aan EUROGIA 2020-projecten ontvangen geen financiering
vanwege deze organisatie maar wel een label. Aan de hand daarvan kunnen ze zich dan richten tot de
nationale of regionale financieringsagentschappen om financiële steun aan te vragen. In Brussel gebeurt deze
financiering volgens de gebruikelijke regels en procedures van INNOVIRIS.

Het inschrijven voor en het beoordelen van de projecten gebeurt in twee fasen. Eerst worden de consortia
uitgenodigd om bij het secretariaat van EUROGIA 2020 een voorontwerp in te dienen, een Project Outline (PO,
een beknopte en dus nog onvolledige versie van het definitieve project). Er vindt dan een eerste beoordeling
plaats. Alleen de best scorende projecten worden vervolgens uitgenodigd om een volledige en definitieve
versie van het project in te dienen (Full Project Proposal of FPP).
Teneinde de kansen van de aanvragers op financiering te vergroten, worden de projecten via le secrétariat
d’EUREGIA 2020 vanaf het stadium van de PO al neergelegd bij de nationale financieringsagentschappen. Zij
kunnen dan al een eerste controle uitvoeren om na te gaan of de projecten in aanmerking komen en om
eventueel aanbevelingen formuleren.
Na het indienen van de FPP worden de projecten wetenschappelijk en technisch beoordeeld door
onafhankelijke experts. Aan de beste projecten wordt uiteindelijk het EUREKA- EUROGIA 2020-label
toegekend.
Met dat label kunnen de Brusselse deelnemers zich dan tot INNOVIRIS wenden voor financiering. De
toekenning daarvan gebeurt na de evaluatie van de deelname van de aanvrager in het project (analyse van de
activiteiten van de aanvrager binnen het project) volgens de regionale regels en procedures.
Maximale interventies.
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Ontvankelijkheidscriteria
De projecten moeten voldoen aan alle ontvankelijkheidscriteria die worden gehanteerd binnen het EUREGIA
2020 -programma.
Ontvankelijkheidscriteria gehanteerd door Eurogia 2020:
o
o

het project moet ingediend worden in het Engels,
er moeten minstens twee industriële bedrijven (klein, media of groot) uit twee verschillende EUREKA
landen deelnemen aan het consortium,
o Eurogia 2020 projecten moeten duidelijk aantonen dat ze technische innovatie nastreven in de
toekomstige processen, producten en diensten,
o Het project moet sterk marktgericht zijn,
o De bijdrage van een land of partner in het consortium mag niet meer bedragen dan 66% van het totale
budget,
o er moet onder de deelnemers een leader aangeduid worden en deze moet afkomstig zijn uit een
lidstaat van EUREKA of een geassocieerd land (voir liste sur le site internet d’EUROGIA 2020).
Afin d’obtenir un financement, moet elke partner voldoen aan alle criteria die worden opgelegd door het
nationale financieringsagentschap. Voor de Brusselse partners gelden de volgende voorwaarden voor
financiering.
Criteria van INNOVIRIS:
Om in aanmerking te komen, moet de aanvrager:






al of een gedeelte van zijn activiteiten uitoefenen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
een innoverend R&D-project voorstellen dat een gunstige impact kan hebben op de economie, de
tewerkstelling en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
bewijzen dat hij in staat is om zijn aandeel in het project te financieren
voldaan hebben aan zijn plichten in het kader van eerder door het Gewest toegekende subsidies

Zowel ondernemingen als universiteiten en onderzoeksinstellingen kunnen zich kandidaat tellen.
Universiteiten en onderzoeksinstellingen komen echter alleen in aanmerking indien zij in het kader van het
project samenwerken met een Brusselse KMO. Indien de aanvrager niet aan deze criteria voldoet, kan
INNOVIRIS geen financiering toekennen.
De aanvrager moet na het ontvangen van het EUROGIA 2020-label voor zijn project de financiering
aanvragen bij INNOVIRIS. Dat gebeurt via de jaarlijkse projectaanvraag van INNOVIRIS.

Daar EUROGIA 2020 gebaseerd is op nationale financieringen, werkt hij daarvoor samen met de nationale
instanties teneinde te voorkomen dat bepaalde consortia na het verkrijgen van de label over onvoldoende
financiering beschikken. Toch moeten we benadrukken dat het verkrijgen van een financiering in geen geval
een vereiste is voor de deelname van een partner aan een project noch voor het toekennen van de label
eraan.

Evaluatiecriteria
De evaluatiecriteria die gebruikt worden voor het toekennen van het label staan beschreven op de website
van Eurogia 2020. Hieronder alvast een overzicht:
 Basis criteria (Relevantie ten opzichte van het Eurogia 2020 –programma zoals beschreven in het
witboek)
 Samenwerking en partners (verhoudingen tussen belang van de verschillende partners, toegevoegde
waarde van de samenwerking, technologische capaciteit van de partners, management capaciteiten
van de coördinatoren)
 Financiën (financiële capaciteit van de partners, financiële structuur van het project, overhead,
financiële verplichtingen van de verschillende partners)
 Projectstructuur (méthodologie adoptée, calendrier du projet)
 Innovatie ( mate van innovatie, inschatting van de risico’s, technologische verwezenlijkingen)
 Verwachte markt en winstgevendheid (potentiële markt, business plan, return on investment)
 Competitieve voordelen (strategisch belang van het project voor de partners)

Nadat de labels zijn toegekend, worden de projecten opnieuw geëvalueerd door de nationale
financieringsinstellingen. Zij richten zich in het bijzonder op de taken van de nationale aanvragers. De
Brusselse partners worden geëvalueerd op de kwaliteit van de uitgevoerde taken, hun financieel, menselijk en
technisch vermogen om deze tot een goed einde te brengen, de haalbaarheid van het werkplan en de
verwachte impact op de onderneming en het gewest…

Projectbeheer
De projecten worden gezamenlijk door de financieringsagentschappen en het secretariaat van EUROGIA 2020
opgevolgd. Het secretariaat van EUROGIA 2020 evalueert de vooruitgang van de projecten terwijl INNOVIRIS
ook het wetenschappelijke en technische verloop van het project in de gaten houdt en zich daarbij vooral
concentreert op de evolutie van de taken van de Brusselse partners. Zij moeten dan ook regelmatig verslag
uitbrengen over de geboekte vooruitgang bij INNOVIRIS.

INNOVIRIS staat verder ook in voor de financiële opvolging van het project. De Brusselse partners moeten hun
uitgaven bij INNOVIRIS melden en rechtvaardigen. Zij financieren het project conform het opgestelde budget
en de overeenkomst die werd afgesloten met de begunstigden.

Contact en bijkomende inlichtingen
Als u geïnteresseerd bent in het EUROGIA 2020 -programma en u een project wil voorbereiden of als u
vragen hebt over dit programma, raden wij u ten zeerste aan contact op te nemen met Mathilde Reumaux,
contactpersoon van EUROGIA 2020 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Stijn Maas
Conseiller Scientifique
smaas@innoviris.brussels
02 600 50 67
Voor alle bijkomende informatie nodigen wij u uit de website van Eurogia 2020 te raadplegen:
http://www.eurogia.com/

