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Context
●

Kloof tussen technologische ontwikkelingen

vs. eindproducten op de markt
●

Terugkerende behoefte van jonge ondernemers om te
kunnen leren van de ervaring van succesvolle, geslaagde
CEO’s
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 Voor het eerst (op RISE na), stellen we ons aanbod voor
bedrijven open voor de zakelijke kant van innovatieve
projecten.
Deze nieuwe actie krijgt de naam START
Doelen:
o Aantonen dat het ‘businessluik’ aansluit bij de ontwikkeling van een
eerste innovatief product/dienst
o Aantonen dat het product/de dienst goed geïntegreerd is in de
globale bedrijfsstrategie, dit met het oog op groei
en duurzaamheid op lange termijn
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Concreet:
•
Subsidie (50 tot 70% van het budget naargelang bedrijfsgrootte)
•

Budget van maximum 100 000 euro

•

Werkprogramma met maximumduur van 3 tot 9 maanden

•

•

Budget om de uitgaven te dekken voor het aantonen
van de POC/POB om een eerste technologisch innovatief
product/dienst te ontwikkelen

Voor alle sectoren (ICT, biotech, milieu, gezondheid, chemie…)
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Specifiek:
o Het werkprogramma voor START moet minimaal 50% taken
omvatten die gelinkt zijn aan de demonstratie van een proof of
business (POB). De rest kan aangevuld worden met taken
gelinkt aan de demonstratie van een proof of concept (POC),
die niet meer dan 50% van het totale werkprogramma mogen
uitmaken, als de POC nog niet zou bestaan
 START kan dus alleen maar dienen om de businessrelevantie aan te
tonen van producten/diensten die voldoende technologisch en vernieuwend
zijn om over te gaan tot het opstellen van een POB
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Taken en missies in het kader van START:
o POC (0 tot 50% van het budget): aantonen van de technische
haalbaarheid en de viabiliteit van een vernieuwende
technologie, methode of idee met als doel een disruptief
product/dienst te ontwikkelen
 Ontwikkeling prototype
 Validatieproeven
 Terreintesten
 Etc.
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Taken en missies in het kader van START:
o POB (50 tot 100% van het budget): validatie van de globale
strategie/ het businessmodel gelinkt aan ontwikkelde innovatieve
product/dienst
 Validatie van de verschillende rubrieken van een traditioneel businessmodel
 Integratie van commercieel aanbod van product/dienst in globale
bedrijfsstrategie
 Voorbereiding van een distributienetwerk voor ontwikkelde product/dienst
 Testen en valideren van prijzen
 Opstarten van voorbestellingen
 Validatie van POC bij testgroep
 Etc.
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Taken en missies UITGESLOTEN voor START:
• Ontwikkeling van een MVP
• Globale marktstudie (macro)
• Opstarten productie
• Uitwerken van initiële bedrijfsstrategie en definiëren van hypotheses (het
gaat hier wel degelijk over testen/valideren en niet over definiëren)
• Bescherming intellectuele eigendom
• Algemene operationele en bedrijfstaken (boekhouding, marketing, etc.)
• Uittekenen financieringsstrategie en procedure van fondsenwerving
• Etc.
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Voorwaarden:
• Het onderliggende doel van START moet de ontwikkeling van een nieuw
technologisch innovatieve product/dienst zijn ( geen portefeuille voor
bestaand product/dienst)
• Een werkelijke verankering in Brussel aantonen
• De gunstige invloed van het project op de economie,
tewerkstelling en het milieu van het BHG aantonen
• Aantonen van stimulans van financiële steun
voor uitvoering van verdedigd werkprogramma
• Aan alle verplichtingen voldaan hebben van eerdere subsidies van het
BHG
• Eigen financieel aandeel in totaalbudget kunnen bewijzen

Presentatie START – POC/POB
Selectie/Evaluatie:
• Aanvraag via ad hoc formulier (website van Innoviris), op ieder moment
• Periodieke evaluatie via expertenjury, om de 3 maanden (publieke
kalender)
• Iedere aanvraag die ingediend wordt minder dan een maand voor de
juryzitting wordt doorverwezen naar de volgende sessie
• De verdediging gebeurt tijdens een mondelinge sessie van ongeveer een
uur waar de kandidaat zijn project/aanvraag pitcht (+-15 min)
• De deliberatie vindt dezelfde dag plaats achter gesloten deuren. De
definitieve beslissing over het toekennen van de subsidie volgt enkele
dagen later

Contact
http://www.innoviris.be/nl/financiele-steunaan-ondernemingen/brusselse-programmas/

+32 2 600 50 28
fbillen@innoviris.brussels

