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Reglement provincie Vlaams-Brabant

www.vlaamsbrabant.be 

Provinciaal reglement voor innovatieprojecten in de kennisregio Vlaams-
Brabant 

Artikel 1 - Doel 
Binnen de perken van de daartoe op het budget van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde 
kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement, kan de deputatie jaarlijks een subsidie 
toekennen aan innovatieprojecten. 
Onder een innovatieproject wordt verstaan: een initiatief waarbij verschillende actoren een 
structurele samenwerking aangaan met het oog op innovatie. 
Onder innovatie wordt verstaan: experimentele ontwikkeling, met name 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. Dit kan ook activiteiten omvatten die gericht zijn op de conceptuele formulering, 
de planning en documentering van alternatieve producten, procedés of diensten. 

Artikel 2 - Begunstigden 
Zowel publieke als private instellingen komen in aanmerking voor de subsidie. 

Artikel 3 – Algemene voorwaarden 
§ 1. De kandidaat-begunstigde werkt daadwerkelijk samen met andere actoren, zoals bedrijven,
kennisinstellingen, maatschappelijke actoren en / of overheden of overheidsinstellingen, om de nodige
knowhow en financiële draagdracht samen te brengen en maatschappelijk draagvlak te creëren voor
hun innovatieproject.

§ 2. Het innovatieproject draagt bij tot de ambitie van de provincie om de kennisregio Vlaams-Brabant
te versterken. Met name door te helpen de provinciale innovatiedoelstellingen in 5 speerpunten
(Food, Health, Creativity, Logistics en Cleantech) en KET’s (Key Enabling Technologies) te realiseren.

§ 3. Het innovatieproject wordt minstens voor een belangrijk deel uitgevoerd door in Vlaams-
Brabant gevestigde en samenwerkende actoren, zoals bedrijven, kennisinstellingen,
maatschappelijke actoren en / of overheden of overheidsinstellingen.

§ 4. De realisatie van het innovatieproject gebeurt in de Vlaams-Brabantse kennisregio.

§ 5. Het innovatieproject houdt een duidelijke toegevoegde waarde in voor de Vlaams-Brabantse
kennisregio.

§ 6. Kosten
a) personeels- en werkingskosten komen in aanmerking voor subsidie, in de mate dat zij

voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden. De kosten zijn:
1. rechtstreeks toe te wijzen zijn aan het project;
2. ontstaan gedurende de projectperiode;
3. noodzakelijk voor de uitvoering van het project;
4. effectief gemaakt door de begunstigden van de subsidie, zijn opgenomen in de

boekhouding, zijn geïdentificeerd en controleerbaar én
5. worden niet door andere overheden worden gesubsidieerd.

b) Volgende personeelskosten van het personeel dat door één van de betrokken actoren wordt
tewerkgesteld, m.i.v. tijdelijk aangesteld personeel, komen in aanmerking voor subsidie:
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1. brutoloon; 
2. werkgeversbijdrage; 
3. eindejaarspremie en vakantiegeld. 

c) Reis- en verblijfsvergoedingen, vergoedingen ‘woon-werkverkeer’, verplichte verzekeringen en 
(medische) controles, en andere dan onder deze paragraaf opgesomde kosten, komen niet in 
aanmerking voor subsidie. 
 

§ 7. Een actor die volledig de btw kan recupereren, mag enkel het bedrag zonder btw voor 
subsidiëring indienen. Indien een actor een gedeelte van de btw kan recupereren, mag enkel het 
nietrecupereerbare deel van de btw bij het te subsidiëren bedrag opgeteld worden. 
 
Artikel 4 - Aanvraagprocedure 
§1. Het aanvraagdossier bevat een correct ingevuld digitaal aanvraagformulier (met een duidelijk 
antwoord op inhoudelijke, financiële en timingvragen) samen met de vereiste bijlagen, eventueel 
aangevuld met optionele bijlagen (beide bijlagen vermeld in het aanvraagformulier). 
 
§2. De aanvraag kan jaarlijks eenmalig ingediend worden, uiterlijk op 15 oktober (op straffe van 
verval). 
 
§3. Enkel volgende wijzen van indiening zijn mogelijk: 

a) Bij voorkeur online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van 
ontvangst overeen met de datum van registratie in het provinciaal systeem; 

b) Het per e-mail inzenden van het volledige aanvraagdossier naar het e-mailadres vermeld op 
het aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst overeen met de datum van 

      ontvangst op de mailserver van de provincie. 

Artikel 5 – Beoordelings- en toekenningsprocedure 

§1. Criteria – De voorgestelde projecten worden getoetst aan de volgende criteria: 
a) regionale criteria (inbedding in de kennisregio Vlaams-Brabant); 
b) inhoudelijke criteria (projectinhoud, inbedding in het provinciaal  beleid,  maatschappelijk 

gedragen innovatie); 
c) financiële criteria (efficiënt gebruik van subsidie, geen levensvatbaarheid van het project 

zonder subsidie, geen projecten van ondernemingen in moeilijkheden) 
d) economische criteria (economische toegevoegde waarde). 

 
§2. Onderhandeling – Indien nodig geacht voor de beoordeling van de aanvraag, kan een  
bespreking en bijsturing van de voorgestelde projecten met de indiener gevraagd worden. Wanneer  
op een schriftelijke vraag tot bijsturing geen antwoord gegeven wordt binnen 10 kalenderdagen na 
de datum van de schriftelijke vraag, wordt de aanvrager geacht af te zien van zijn aanvraag tot 
subsidiëring. 

 
§3. Beslissing- De ingediende projecten die ontvankelijk zijn, worden gerangschikt op basis van de 
evaluatie van bovenvermelde criteria. Door de deputatie zal, binnen de perken van de daartoe op het 
budget van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde kredieten, een selectie gebeuren van de 
best geëvalueerde projecten. 

Het staat de deputatie vrij geen, één of een beperkt aantal projecten te kiezen en de beschikbare 
kredieten hieraan toe te kennen. De definitieve beslissing zal worden genomen vóór eind januari 
van het jaar volgend op het jaar van indiening van de aanvraag. 
 
Artikel 6 – Betalingsmodaliteiten 

§1. De toegekende subsidie zal maximaal 150.000 euro bedragen, en mag niet meer dan 50 % van 
de werkelijk gemaakte kosten bedragen. 

Deze subsidie kan gecumuleerd worden met andere steunmaatregelen voor zover die maatregelen 
andere identificeerbare in aanmerking komende kosten betreffen en op voorwaarde dat minimaal    
25% van de totale projectfinanciering afkomstig is uit de middelen van de (verschillende) 
projectpartners zelf. 

Bovendien mag het totale subsidiebedrag niet meer bedragen dan de totaal gemaakte kosten. 



Datum van goedkeuring van het reglement: 16-05-2017 
Datum van inwerkingtreding van het reglement: 01-06-2017 
Datum van publicatie: 22-05-2017 

 
3 3 

 
§2. Een voorschot van 50 % van de subsidie zal worden uitbetaald op de rekening van de 
projectaanvrager, na goedkeuring door de deputatie. 

 
§3. Het resterend saldo van maximaal 50 % van de provinciale subsidie zal na controle van de 
bewijsstukken (zie artikel 8) en na goedkeuring door de deputatie, worden uitbetaald aan de 
projectaanvrager. 
 
Artikel 7 – Uitvoeringsmodaliteiten 
§ 1. Start 
Het innovatieproject kan ten vroegste gestart worden vanaf de datum van kennisgeving van 
de beslissing van de deputatie waarbij de subsidie wordt verleend. 
Ten laatste 6 maand na datum van kennisgeving van de beslissing van de deputatie moet het 
project opgestart zijn. 

De begunstigde brengt de dienst Economie onverwijld op de hoogte van de startdatum van het 
project door een opstartverklaring (via mail met leesbevestiging) te bezorgen. 
 
§ 2. Looptijd 
Het innovatieproject heeft een looptijd van 2 jaar te rekenen vanaf de startdatum die wordt vermeld in 
de opstartverklaring. De begunstigde verbindt zich ertoe de ontvangen subsidies aan te wenden om 
het ingediende projectvoorstel integraal en zoals vooropgesteld in het goedgekeurde 
aanvraagdossier, eventueel goedgekeurde wijzigingen na onderhandelingen en de eventueel 
vermelde opmerkingen door het provinciebestuur in het kader van de periodieke opvolging, uit te 

voeren binnen deze 2 jaar. 
 
§ 3. Verlenging 
Indien de begunstigde de vooropgestelde timing voor het project niet kan aanhouden, kan het 
project, in afwijking van § 2, met 1 jaar verlengd worden mits instemming door de deputatie. 

Hiertoe dient de aanvrager uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de looptijd van het 
innovatieproject, een gemotiveerde aanvraag tot verlenging (via mail met leesbevestiging) in bij 
de dienst economie van de provincie. 
 
§ 4. Eigendom projectresultaten 
Standaard gelden volgende afspraken m.b.t. de projectresultaten. 

a) Elke partij blijft eigenaar van de projectresultaten die voortkomen uit het werk dat is 
uitgevoerd door die partij (of haar verbonden entiteiten of haar onderaannemer(s)). 

b) Wanneer verschillende partijen gezamenlijk het werk uitvoeren dat projectresultaten (i.e. het 
geheel van de bijkomende kennis die bereikt werd door de uitvoeringen binnen het kader van 
het project) genereert, en de bijdrage tot of de kenmerken van deze projectresultaten 
ondeelbaar zijn waardoor het onmogelijk is om deze op te splitsen in het kader van het 
verwerven en in stand houden van de gepaste intellectuele eigendomsbescherming, worden 
deze projectresultaten de gemeenschappelijke eigendom van alle betrokken partijen. 

Een bij de projectaanvraag gevoegde aparte regeling voor Intellectuele eigendom (IP) kan 
het bovenstaande aanvullen/(deels) vervangen. 

 
§ 5. Ongeacht § 4, geldt onverkort voor elk innovatieproject dat de communicatie van de 

projectresultaten moet gebeuren in samenspraak met de provincie Vlaams-Brabant. 

De begunstigde verbindt zich ertoe aan de dienst economie de nodige informatie en het 
beeldmateriaal beschikbaar te stellen over het project en de technologie om het project te promoten 
in het provinciale speerpuntenbeleid. De provincie behoudt ook na afloop van het project het recht 
om de informatie en het beeldmateriaal te gebruiken voor de promotie van haar speerpuntenbeleid. 

 
§ 6. Verspreiding van projectresultaten en communicatie 
De projectresultaten worden ruim verspreid via conferenties, publicaties, open access repositories, of 
gratis of Opensource software. De verspreiding van projectresultaten voldoet aan de volgende 
cumulatieve voorwaarden: 

a) Het provinciale clusterbeleid wordt mee uitgedragen: op alle publicaties, communicatie, 
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presentaties en ontwikkelde promotiematerialen (digitaal en niet-digitaal) in verband met het 
project, moet het logo van de provincie Vlaams-Brabant en ‘met de steun van de provincie 
Vlaams-Brabant’ vermeld worden. 

b) Campagnemateriaal wordt vooraf ter goedkeuring aan het provinciebestuur voorgelegd via 
e- mail, fax of ander communicatiemiddel. 

c) Campagnemateriaal waarbij geen rekening werd gehouden met de voorwaarden bedoeld in a) 
en b), kan niet ingebracht worden voor een provinciale subside 

d) Projectgerelateerde persinitiatieven worden vooraf met het provinciebestuur afgesproken. 
Grotere door de provincie ondersteunde publicaties worden voorzien van een provinciaal 
voorwoord of evenwaardig alternatief. 

e) Indien de provinciale steun niet vermeld wordt in een mediabericht (geschreven pers, website 
en sociale media), kan de provincie Vlaams-Brabant als subsidieverstrekker eisen om deze 
niet- vermelding recht te zetten in gelijkaardige media op een gelijkaardige wijze. 

f) Van het campagnemateriaal worden kwaliteitsfoto's of voorbeeldexemplaren toegevoegd 
aan het saldodossier. 
 

§ 7 Opvolging door de provincie 
a) De vorderingen, moeilijkheden en realisaties van het project worden op regelmatige 

tijdstippen ter bespreking voorgelegd aan de provinciale dienst economie. Bespreking met de 
provincie in een stuurgroep is een mogelijke optie. Eventueel worden andere provinciale 
diensten betrokken. 

b) Het project wordt uitgevoerd conform het goedgekeurde aanvraagdossier, eventueel 
goedgekeurde wijzigingen na onderhandelingen en de eventueel vermelde opmerkingen door 
het provinciebestuur in het kader van de periodieke opvolging. 

 
Artikel 8 - Verantwoordingsprocedure 

§1. De begunstigde is, met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op 
de toekenning en de aanwending van sommige toelagen, ertoe gehouden om: 

a) de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor ze werd toegekend; 
b) elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie Vlaams-Brabant toestemming te 

verlenen om eventueel ter plaatse de aanwending van de toegekende subsidies te controleren; 
c) voor projecten met een subsidie hoger dan 24.790 euro, een verslag inzake beheer en 

financiële toestand, balans en rekeningen na afloop van het project in te dienen. 

 
§2. Indiening 

a) Voor  deze  indiening  wordt  het  digitale  inhoudelijk  en  financieel     
rapporteringssjabloon 
gebruikt. Dit wordt aangevuld met alle vereiste digitale bewijsmaterialen: 
1. projectresultaten, 
2. (mail/post)adreslijst contacten/deelnemers volgens format provinciale dienst economie, 
3. communicaties, 
4. loonstaten, facturen, 
5. voor projecten met een subsidie hoger dan 24.790 euro, verslag inzake beheer en 

financiële toestand, balans en rekeningen. 

b) De begunstigde zendt, uiterlijk 3 maand na beëindiging van het project, aan de provincie de 
verantwoordingsstukken zoals hierboven bedoeld in deze §2, vergezeld van een verzoek tot 
uitbetaling van het subsidiesaldo. 

c) Enkel volgende wijzen van indiening van bij voorkeur een gestructureerd bestandsysteem (bv 
zip- bestand met mappen) zijn mogelijk: 
1. Bij voorkeur online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van 

ontvangst overeen met de datum van registratie in het provinciaal systeem; 
2. Documenten uitwisselingssystemen zoals WeTransfer. In dit geval komt de datum van 

ontvangst overeen met de datum van ontvangst op de mailserver van de provincie van het 
downloadverzoek. 

3. Het per e-mail inzenden van het volledige saldodossier naar het e-mailadres vermeld op 
het inhoudelijke rapportageformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst overeen 
met de datum van ontvangst op de mailserver van de provincie. 
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Artikel 9 – Beslissingsbevoegdheid van deputatie 
De deputatie toetst elke aanvraag aan de voorwaarden van het reglement, en beslist in eerste en 
laatste instantie over niet-voorziene gevallen en betwistingen betreffende dit reglement en de 
toepassing ervan. 

Artikel 10 – Sancties 
§1. De subsidies worden slechts voorwaardelijk toegekend.

§2. In de volgende gevallen:

a) een of meer bepalingen van dit reglement werden niet nageleefd;

b) onjuiste of onvolledige gegevens werden aan de provinciale administratie meegedeeld;

c) de voorgeschreven termijnen voor het indienen van de bewijsstukken werden niet

gerespecteerd;

kan de deputatie één of meerdere van volgende sancties opleggen: 

d) de subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd;

e) de uitbetaling van reeds toegekende, maar nog niet of slechts gedeeltelijk uitbetaalde

subsidies wordt stopgezet;

f) de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere subsidiëring gedurende een bepaalde

periode.

Artikel 11 – Opheffingsbepaling 
Dit reglement heft het provinciaal reglement voor innovatieprojecten in de kennisregio Vlaams- 
Brabant, goedgekeurd door de provincieraad op 11 september 2007 integraal op. 

Artikel 12 – Overgangsbepaling 
De bepalingen van het provinciaal reglement voor innovatieprojecten in de kennisregio Vlaams- 
Brabant, goedgekeurd door de provincieraad op 11 september 2007, blijven van toepassing voor de 
afhandeling van de ingediende en goedgekeurde projecten die voor 1 juni 2017 werden goedgekeurd. 

Artikel 13 – Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2017 

Contact
Dienst economie en KMO-beleid, tel. 016 26 72 90, economie@vlaamsbrabant.be


