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Innovatiesubsidies

&

Begeleiding van 

aanvragers



Innovatiesubsidies 



Diverse steunkanalen voor Innovatie

EFRO, ESF, Etc.



Verschillend: 
• Steunpercentage
• Doorlooptijd
• Maximale steunbedrag

Hoe kiezen?
• Doel programma is bepalend
• Steunbare activiteiten
• Verschillende beoordelingscriteria

Fit projectdoel 
en 
-activiteiten?



Financiële steun VLAIO

1. Steun specifiek gericht op innovatie (vzw of profit)

2. KMO portefeuille (profit)

3. Groeisubsidie (profit)

4. Strategische Transformatie Steun (profit)



Subsidieproject slechts een deel …

VLAIO –project dekt 
deel van het project

VLAIO

Gebruikersonderzoek



VLAIO Innovatiesteun



Subsidiekanalen O&O

GO

O&O VLAIO-Ontwikkelingsproject

O&O VLAIO -Onderzoeksproject

Begroting: min. 100.000€
Wie?: KMO / GO
Subsidie: 25% (basis)* +25%
Max. subsidie: 3.000.000€ 
Duur: Max. 2 jaar**
Aantal: geen max.

* 10% extra bij substantiële samenwerking tussen bedrijven
10% extra voor MO; 20% extra voor KO
max. steun 60%

** 3 jaar mits motivatie of indien deel van internat. project



Subsidiekanalen KMO

KMO

O&O VLAIO-Innovatieproject

O&O VLAIO-Haalbaarheidsstudie
Begroting: min. 10.000€
Wie?: KMO
Subsidie: 50% 
Max. subsidie: 50.000€ 
Duur: Max. 2 jaar



Subsidiekanalen KMO

KMO

O&O VLAIO -Haalbaarheidsstudie

O&O VLAIO-Innovatieproject

Begroting: min. 50.000€
Wie?: KMO
Subsidie: 35% (+10%KO)

+10% samenwerking
Max. subsidie: 250.000€ 
Duur: Max. 2 jaar



Baekeland mandaat

Doctoraat in nauwe samenwerking met een bedrijf

met een duidelijke directe economische finaliteit /meerwaarde

voor de organisatie

• Bedrijf is hoofdaanvrager, zorgt voor financiering

• Universitaire promotor, ev. ook betrokkenheid andere kennisinstelling

• Mandataris is werknemer van bedrijf of van de kennisinstelling

• Steun: 50-60-70% voor GO-MO-KO

• 10% extra steun voor substantiële samenwerking met kmo

• Begroting: 4 mensjaren + max. 40.000€ per jaar overige kosten

• Call systeem voor indiening: meestal 2 per jaar



Innovatiemandaat

Postdoctorale onderzoekers die zich willen bekwamen in 

valorisatie van hun onderzoeksresultaten naar de bedrijfswereld, 

hetzij naar een bestaand bedrijf, hetzij naar een nog op te richten 

bedrijf.

• Aanvragers: mandataris, bedrijf, KI, wetenschappelijke promotor

• Mandataris is werknemer van bedrijf of van de kennisinstelling

• Steun: 100% jaar 1 binnen KI

• Steun: basis 35%  jaar 2 binnen bedrijf (uitz. Spin-off voorbereiding)

• Duur: max 36 maanden

• Begroting: 4 mensjaren + max. 40.000€ per jaar overige kosten

• Call systeem voor indiening: meestal 2 per jaar



Wie komt in aanmerking

Alle innoverende organisaties met (toekomstige) activiteiten in het 

Vlaams gewest, die de resultaten kunnen toepassen (valoriseren) in 

Vlaanderen.

Starters en spin-offs moeten pas beschikken over een 

rechtspersoonlijkheid bij het ondertekenen van de overeenkomst. 



Wat komt in aanmerking

Steun wordt gegeven aan bedrijven die projecten uitvoeren om nieuwe of 

verbeterde producten, processen of diensten te ontwikkelen.

De activiteiten van gestructureerde kennisopbouw of de activiteiten die de 

kennisopbouw rechtstreeks ondersteunen vormen de grondslag voor de 

steun. 



Waarom zou je het aanvragen?

Om een innovatieproject te onderbouwen en te helpen financieren

Slaagkansen zijn hoog

Vergroot credibiliteit naar investeerders 

toe

 Verhoog je budget en maak het verschil!



2-4 maanden

schrijven contractevaluatie

min. 2-3 

weken 

Tijdsverloop van de aanvraag

variabel

Vroegst mogelijke 
start innovatieproject



Gratis Betalend 

Begeleiding is aangewezen



Een aanvraag uitwerken, 

praktische aspecten



1. De subsidieaanvraag uitwerken

2. Aanvraagprocedure doorlopen

3. Uitvoering project en rapportering



1. De subsidieaanvraag uitwerken

aanzet

huiswerk

template

iteraties

checklist

intake gesprek



2. De aanvraagprocedure doorlopen

bedrijfssteun@vlaio.be

indienen

instructie-

gesprek

Opmerkingen 
capteren, aanvraag 
aanpassen

evaluatie-

gesprek

voorbereiden

mailto:bedrijfssteun@vlaio.be


3. Uitvoering en rapportering

halfjaarlijks

voortgangs-

verslag

nalezen + advies 

uitvoering project

eindverslag

nalezen + advies 

natraject



Aan de slag!



aanzet

huiswerk



 De gebruikers zullen iets nieuws zien

• Welk probleem los je op voor de klant? 

• Met welk product, proces of dienst –

beschrijf zo concreet mogelijk! 

• Wat is hier nieuw aan? Geef zelf de 

argumenten!

• Welke alternatieven heeft de klant? Wie 

zijn je concurrenten?

Checklist



 Ik geloof dat dit rendabel kan uitgebaat worden,

 en heb de ambitie om te groeien als onderneming 

(tewerkstelling).

• Wie zijn je klanten?

• Hoe ga je die klanten bereiken?

• Wat is de waarde van de innovatie (€)?

• Hoe gaan de klanten jou betalen?

• Wat gaat het jou kosten?

• Tewerkstelling?

• Hoe financier je de ontwikkeling?



Optionele workshops/advies

Value Proposition Design

Lean / Business Model Canvas

Kennisnetwerk



Value Proposition Design



Lean Canvas



Business model canvas



Kennisnetwerk



 Een prototype bestaat nog niet,

 en het is niet evident om er een te bouwen.

• Waar vertrek je van?

• Waar wil je naar toe?

• Waar zitten de uitdagingen –

technologisch en economisch?

• Waarom kan dit niet met bestaande 

kennis opgelost worden?



 Ik weet welke problemen ik moet oplossen,

 en kan hiervoor een aanpak uitwerken.

• Welke taken moeten er uitgevoerd 

worden?

• Wie gaat de taken uitvoeren, en hoe 

lang zal dit duren?

• Welke competenties heb je in huis?

• Welke expertise ga je inkopen?

• Hoe beoordeel je het resultaat van 

het onderzoek? Hoe kan je dit 

objectief meten?



aanzet

huiswerk



Van checklist naar template

5 grote hoofdstukken: 

1. Innovatiedoel

2. Kennissprong en uitdagingen

3. Uitvoeringsplan en werkpakketten

4. Valorisatie

5. Begroting



1. Innovatiedoel

Scherp stellen van de project-doelstellingen:

• Welke resultaten wil je bereiken?

• Welke streefwaarden staan daar tegenover? Kwantitatief (criteria, eisen, 

normen) en kwalitatief.



2. Kennissprong & uitdagingen

1. Vertrek vanuit de problematiek / opportuniteit

2. Beschrijf het innovatieve idee

3. Wat is de huidige stand van kennis?

4. Welke moeilijkheden en uitdagingen zijn er?

5. Welke kennis bouw je op en hoe borg je die in de organisatie?

6. Heb je freedom to operate?



3. Uitvoeringsplan & werkpakketten

• Schets de globale aanpak (evt. via blokkenschema’s)

• Wat is de rol en expertise van de uitvoerders, incl. partners en 

onderaannemers?

• Splits het project op in logische werkpakketten:

• Doelstelling

• Taken

• Risico’s



4. Valorisatie

• Natraject

• Businesscase voor periode van 5 jaar na marktintroductie

• Marktinformatie

• Kosten baten en omzet perspectief

• Economische hefboom

• Maatschappelijke hefboom

• Bescherming van innovatie



5. Begroting





Beoordelingscriteria

Kwaliteit

kennissprong en uitdagingen

kwaliteit van de uitvoering

expertise en middelen

Potentiële impact 

Voor het bedrijf

1. strategisch belang van het project
2. opportuniteiten/bedreigingen
3. sterktes/zwaktes van het bedrijf

Voor Vlaanderen

4. economische hefboom
5. verankering van de economische 

hefboom
6. maatschappelijke hefboom (DO)

Financiële gezondheid

(eventueel extra voorwaarden)




