Innovatieprojecten @ Blauwe Cluster

Overzicht projecttypes
•
•
•

(Industrieel) onderzoek
(Experimentele) ontwikkeling
O&O –haalbaarheidsstudie – NIEUW

•
•
•

Cluster Strategisch Basisonderzoek (cSBO)
Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek (ICON)
(Onderzoekspartner/onderaannemer)

•

Collectief Onderzoek & Ontwikkeling en Collectieve Kennisverspreiding/-transfer
(COOCK) -> wordt niet besproken.

2

Industrieel Onderzoek
Waarom ?

Hoe ?

Steun ?

• De internationale state-of-the-art verleggen
• om een duidelijk competitief voordeel opleveren en
• bijdragen tot een ruimer veranderingsproces in het betrokken domein van de
Blauwe Economie: diversificatie, transitie naar andere businessmodellen of –
activiteiten, doorbraakinnovaties etc.

• een planmatig of kritisch onderzoek dat is gericht op
• het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden
• met het oog op de ontwikkeling van nieuwe producten, procedés of diensten,
of om bestaande producten, procedés of diensten aanmerkelijk te verbeteren.

GO: 0%
basissteun: 50% + MO: 10% + 10% (min. 1 KMO)= max. 60 %
KO: 20%
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Experimentele Ontwikkeling
Waarom ?

Hoe ?

• Realiseren van een volledig nieuw of beduidend vernieuwend (verbeterd)
product, proces, dienst of concept,
• ondersteund door een businesscase
• die een belangrijke impact heeft op de prestaties van de betrokken bedrijven én
de sectoren waarin ze actief zijn
• het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van
• bestaande wetenschappelijke, technologische, zakelijke en andere relevante
kennis en vaardigheden, gericht op het
• ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten.
• Pilot en demo, inbegrepen in het ontwikkelingsproject of als apart
ontwikkelingsproject

Steun ?

GO: 0%
basissteun: 25% + MO: 10% + 10% (min. 1 KMO)= max. 50 %
KO: 20%
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O&O – haalbaarheidsstudie - NIEUW
Waarom ?

Hoe/Wat ?

• het onderzoek en de analyse van het potentieel van een innovatieproject,
• de besluitvorming te ondersteunen door objectief en rationeel de sterke en de
zwakke punten van een project en
• de kansen en risico's in kaart te brengen

Via aantoonbare kennisopbouw, het analyseren van:
• de middelen (technische als business aspecten, intellectuele eigendom,
vergunningen, … ) die nodig zijn voor/en;
• de slaagkansen van een belangrijk en ambitieus steunbaar innovatie-natraject
NIET: ideeëngeneratie, marktstudie, probleemoplossing op korte termijn

Steun ?

•
•
•
•

Voor GO 40%, voor KMO 50%
maximale duur van 1 jaar
subsidie maximaal 50.000 euro per partner
1 haalbaarheidsstudie per bedrijf per jaar
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Samenwerken met kennisinstellingen
• Vernieuwend onderzoek dat in geval van wetenschappelijk succes een vooruitzicht
biedt voor latere economische of maatschappelijke toepassingen.
• is vraaggedreven en komt tegemoet aan de door de doelgroepbedrijven (uit de
betrokken cluster) geïdentificeerde en onderschreven noden

cSBO

• De beoogde kennisopbouwis hoogdringend en belangrijk en zal de
clusterroadmap(s) een stap verder brengen (= verdere technisch-inhoudelijke
uitdieping ervan), bijgevolg een kortlopende en kleinere projecten (circa 2 jaar/ budget
1 à 2 miljoen euro)
• De implementatie van de economische toepasbaarheid gebeurt door samenwerking
met en transfer van de kennis naar bedrijven via Industrial Advisory Board
• Steun aan kennisinstellingen is 100 %
• Intellectuele eigendom is 100 % bij kennisinstellingen
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Samenwerken met kennisinstellingen
• Eén deel cSBO (max. 40 % budget)
• Eén deel Onderzoeks- of Ontwikkelingsproject (min. 60 % budget)
ICON

Onderzoek
partner

Onder
aannemer

• intellectuele-eigendomsrechten, alsmede daarmee verband houdende
toegangsrechten, worden aan de verschillende samenwerkende partners toegekend
op een wijze die een passende afspiegeling is van hun werkpakketten, bijdragen
en respectieve belangen, of

• Op het budget van de bedrijfspartners (soort onderaannemer)
• Tegen kostprijs <-> marktprijs
• Intellectuele eigendom bij bedrijven, maar kennisinstellingen zijn wel partij in de
samenwerkingsovereenkomst, moeten mee rapporteren en kunnen stukje delen in IP.

• Op het budget van de bedrijfspartners
• Tegen marktprijs <-> kostprijs
• Intellectuele eigendom bij bedrijven.
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Niet-subsidieerbaar
• in de praktijk brengen of gebruiken van bestaande kennis/technieken zonder dat dit gepaard
gaat met een duidelijke kennisverwerving of een belangrijke uitdaging.
• routinematige of periodieke wijzigingen van bestaande producten, processen of diensten en
andere courante werkzaamheden, zelfs als dat verbeteringen zijn.

• activiteiten die niet bijdragen tot een duidelijke verhoging van de kennis binnen de onderneming en
die uitgevoerd worden volgens binnen de onderneming gangbare procedures.
• Activiteiten gericht op het productierijp maken en het naar de markt brengen van de in het
project bestudeerde of ontwikkelde producten, processen of diensten, inclusief het maken van een
definitief design, user interfaces, productdocumentatie, handleidingen, … .
• Marktonderzoek en marketingactiviteiten die verder gaan dan het bepalen van de oriëntatie
tijdens het onderzoeks- en ontwikkelingstraject zelf.

8

Valorisatie
• Totale gekwantificeerde valorisatieverwachting (over een periode van 5 jaar) moet minstens 10maal de netto-subsidie bedragen:
-> Tewerkstelling
-> Investeringen
-> Andere maatschappelijke baten: oa. CO2 – reductie
• Netto-subsidie: subsidie die besteed wordt aan samenwerking (bv. als onderzoek partner) met
Vlaamse kennisinstelling wordt in mindering gebracht van de te valoriseren subsidie

• Bij coöperatieve projecten moet iedere partner en valorisatieverhaal hebben, maar de
valorisatielat ligt op projectniveau
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Procesflow
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10 - pager
•
•
•

Synopsis
Type & Domain
Partnership

•
•
•

Why is this project needed ? (zie hoger: Waarom? )
Readiness levels
Project content (zie hoger: Hoe?)

•
•

Max. 7 work packages (excl. management & communication)
Motivation valorisation.

•

Confidentialiteitsclausule
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Clustercriteria
Voorwaarden indienen van een project:
• minimaal 3 bedrijven met een vestiging in Vlaams Gewest;
• elke bedrijfspartner is lid van De Blauwe Cluster;
• elke onderzoekspartner is geassocieerd lid of partner van De Blauwe Cluster.
Reeds bij indiening van de 10-pager moet er een engagement zijn vanuit alle partners om het project
tot uitvoering te brengen en een lidmaatschap (of partnerschap) met de Blauwe Cluster aan te gaan
(en dit gedurende de volledige tijdsduur van het project).
Kostprijs indienen van een project per partner:

De begeleidingsfee per innovatieproject bedraagt in principe € 4.600 (€ 1.000 na goedkeuring van de
10-pager door de Stuurgroep, € 3.600 na goedkeuring door VLAIO, excl. BTW, tarief 2021).
Afhankelijk van het type lidmaatschap is de begeleidingsfee voor 1 of meerdere projecten reeds
inbegrepen in het lidgeld. Op het niveau van de partners wordt de begeleidingsfee geplafonneerd op
maximaal 10% van de toegekende subsidie voor de desbetreffende projectpartner.
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Wat doet de Blauwe Cluster: van projectidee tot succesvolle
indiening ?
Inhoudelijk
•
•
•
•

Roadmaps ontwikkelen per domein
Specifieke taskforces en workshops
Advisering projectinhoud (aftoetsing met VLAIO, Stuurgroep, WAR, … )
Feedback op draft projectaanvragen.

Partnerships
•
•
•

Netwerkevents
Call for partners
Actief partners met elkaar in contact brengen

Administratieve support
•
•
•
•

Documenten, templates, informatie aanreiken, …
Formele projectaanvraag
Voorbereiding rebuttals
Template én ondersteuning samenwerkingscontracten

Kennisdeling & communicatie
•

Project in the picture
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De Blauwe Cluster vzw
Wetenschapspark 1
8400 Oostende
T: 059 26 75 15
www.blauwecluster.be

