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DOEL VAN DEZE HANDLEIDING 

 

Deze handleiding voor kennisinstellingen geeft de procedure weer voor het indienen van 

projectvoorstellen, pre-proposals, pre-proposal updates en full proposals die mogelijks resulteren in 

Flanders’ FOOD projecten (collectieve onderzoeksprojecten) binnen de oproep 2013. Voor Flanders’ 

FOOD haalbaarheidsstudies van dezelfde oproep wordt een afzonderlijke handleiding voorzien. 

 

 

Flanders’ FOOD oproep 2013 

Open call met  

onderwerpen van bedrijven 

 

Onderwerpen van 

kennisinstellingen 

 

 

Collectieve onderzoeksprojecten Haalbaarheidsstudies 

 

 

Via de website van Flanders’ FOOD worden de documenten (handleiding, template pre-proposal, 

template pre-proposal update en template full proposal) die bij de oproep 2013 horen beschikbaar 

gesteld: http://www.flandersfood.com/projecten/oproep2013/kennisinstellingen 

 

  

http://www.flandersfood.com/projecten/oproep2013/kennisinstellingen
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TERMINOLOGIE 

FLANDERS’ FOOD PROJECTEN 

 Flanders’ FOOD projecten zijn collectieve onderzoeksprojecten die ondersteund worden door 

meerdere bedrijven. Het onderzoek is vraaggedreven en wordt – inhoudelijk en financieel – 

ondersteund door een groep van minimaal 5 bedrijven, die lid zijn van Flanders’ FOOD, en 

waarvan minimaal 50% KMO is. Het merendeel van de deelnemende bedrijven heeft een 

vestiging in Vlaanderen 

 Flanders’ FOOD projecten hebben als doel de kennis te verhogen bij de deelnemende bedrijven 

en is dus gericht op het verwerven, bundelen en vertalen van kennis ten behoeve van deze 

bedrijven. Kennis die nuttig kan worden aangewend door de deelnemende bedrijven is kennis die 

leidt tot bruikbare innovatietoepassingen met een competentieverhoging van deze bedrijven als 

gevolg. Kennisontwikkeling heeft een economische finaliteit die toelaat een competitief voordeel te 

genereren voor de deelnemende bedrijven. 

 Het onderzoek wordt uitgevoerd aan (binnen- en/of buitenlandse) kennisinstellingen 

(universiteiten, hogescholen, andere centra) met een aantoonbare expertise in het domein van het 

projectvoorstel. De deelnemende bedrijven definiëren mee het onderzoek en volgen dit ook op 

gedurende de looptijd van het project. 

 Het project wordt financieel ondersteund door de deelnemende bedrijven; zij staan samen in voor 

20% van de projectkosten.  

OPROEP 2013 

Kennisinstellingen kunnen binnen de oproep 2013 op 2 manieren projecten indienen: 

1. Door projectvoorstellen in te dienen vanuit hun eigen expertise of als een vervolg op een 

lopend/afgelopen Flanders’ FOOD project. Dit zijn projectvoorstellen die de ondernemingen 

van de voedingsindustrie en verwante sectoren ondersteunen in de ontwikkeling van de 

nieuwe en/of verbeterde producten en processen. 

2. Door één of meerdere projectvoorstellen die Flanders’ FOOD geïdentificeerd heeft op basis 

van vragen en noden van bedrijven te concretiseren. De 13 projectvoorstellen van de open 

call zijn: 

 Duurzame alternatieven ter vervanging van palmolie met behoud van productkwaliteit  

 Evaluatie van dry-cleaning technieken 

 Nieuwe technieken voor oppervlaktedecontaminatie in industriële omgevingen 

 Metabolieten die verantwoordelijk zijn voor bederf in MAP verpakte producten inclusief 

fysiologie 

 Oppervlakte-decontaminatie van verse of minimaal bewerkte levensmiddelen via 

natuurlijke componenten of fysische technieken  

 Opvolgen en optimalisatie van product- en omgevingcondities in opslagruimtes en 

rijpingskamers (temperatuur, vochtgehalte, gassamenstelling) 

 PSE vlees – efficiëntere bepaling, remediërende acties en impact op kwaliteit 

 Bakkerijproducten en pasta zonder gluten - exploratie van ingredienten en hulpstoffen 

 Impact van alternatieve graansoorten en pseudogranen op sensorische, nutritionele en 

fysische eigenschappen van deegsystemen 

 Eireductie en/of vervanging in cake, koekjes en sauzen 

 Modelmatig voorspellen van sensorische houdbaarheid -  Vastleggen van THT 

 Snel en homogeen ontdooien van voedingsproducten 

 Frituren met gezondere vetten en vetreductie in gefrituurde producten 

Kennisinstellingen worden via een open call uitgenodigd om, vanuit hun expertise, deze 13 

projectvoorstellen in meer detail in te vullen. 
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Kennisinstellingen kunnen ook participeren in de Flanders’ FOOD haalbaarheidsstudies binnen de 

oproep 2013. Volgende onderwerpen worden voorgesteld: 

 Een evenwichtige voeding aangepast aan de noden van de vergrijzende consument 

 Exploratie van "nieuwe" hoogwaardige eiwitbronnen voor Food en Feed (soja, lupine, 

insecten, algen) 

Specifiek voor Flanders’ FOOD haalbaarheidsstudies wordt een afzonderlijke handleiding voorzien. 

 

 

BETROKKENEN 

1. Aanvrager 

Flanders’ FOOD is aanvrager van collectieve onderzoeksprojecten bij IWT.  

 

2. Indiener  

Een Flanders’ FOOD project kan ingediend worden door een onderzoeksgroep van een Vlaamse 

kennisinstelling en dient gebaseerd te zijn op noden van de bedrijven uit de voedingsindustrie en/of 

aanverwante sectoren. Het is belangrijk te benadrukken dat de indiener de verantwoordelijkheid 

draagt om een kwaliteitsvol project voor te stellen.  

 

3. Uitvoerder(s) 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een kennisinstelling zonder winstoogmerk. (universitaire 

onderzoeksgroep, een onderzoeksinstelling, een hogeschool, een collectief centrum).  De uitvoerende 

kennisinstelling toont aan over voldoende expertise en een goed netwerk te beschikken in het 

betrokken domein van het projectvoorstel, en dit op interregionaal en internationaal vlak. Waar zinvol 

en relevant, zal het aangewezen zijn om in een concreet project een formele samenwerking te 

organiseren met een andere (binnen- en of buitenlandse) kennisinstelling indien bijvoorbeeld niet 

voldoende expertise aanwezig is. Ook niet-Vlaamse kennisinstellingen (zonder winstoogmerk) kunnen 

dus, in onderaanneming via overige kosten, fungeren als uitvoerder. De overige kosten ten gunste van 

niet-Vlaamse kennisinstellingen bedragen maximaal 50% van het totale projectbudget. Dezelfde 

regels die gelden voor Vlaamse kennisinstellingen zijn van toepassing. Indien er een duidelijke en 

afdoende synergie is tussen verschillende uitvoerders, zal dit positief geëvalueerd worden. Deelname 

in het onderzoeksproject kan enkel financieel gecompenseerd worden indien dit in de aanvraag en het 

projectdossier opgenomen en gemotiveerd is. Dergelijke participatie wordt voor de indiening 

besproken met Flanders’ FOOD. 

 

Deelnemende bedrijven kunnen zelf ook participeren aan het onderzoek. Deelname in het 

onderzoeksproject kan enkel financieel gecompenseerd worden indien het deelnemende bedrijf 

effectief enkele onderzoekstaken op zich neemt in onderaanneming van één van de uitvoerders en 

indien dit opgenomen en gemotiveerd is in het projectdossier. Het collectief karakter van de 

kennisopbouw dient hierbij gewaarborgd te blijven. Dergelijke participatie wordt voor de indiening 

besproken met Flanders’ FOOD. Bedrijfsspecifieke validatie van de onderzoeksresultaten kan niet 

vergoed worden via het project. 
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4. Deelnemende bedrijven 

Het project wordt ondersteund door minimaal 5 bedrijven. Flanders’ FOOD richt zich in de eerste 

plaats op KMO’s. De KMO-vertegenwoordiging bij de projectdeelnemers (minstens 50% van de 

deelnemende bedrijven is KMO) garandeert dat KMO’s mee het onderzoek ondersteunen. De 

deelnemende bedrijven zijn tijdens de volledige duur van het project lid van Flanders’ FOOD en het 

merendeel van de deelnemende bedrijven heeft een vestiging in Vlaanderen. In het kader van een 

project vormen de deelnemende bedrijven samen met Flanders’ FOOD een consortium.  

 

De kennisinstellingen en Flanders’ FOOD, zorgen voor een maximale deelname van bedrijven (min. 5 

met een meerderheid van KMO’s) per individueel project. 

 

5. Gebruikersgroep 

De deelnemende bedrijven, de uitvoerders en Flanders’ FOOD vormen samen de gebruikersgroep 

van een project. 

 

CONTRACTEN 

De rechten en plichten van de betrokken actoren (IWT, Flanders’ FOOD, de indiener/uitvoerder(s) en 

de deelnemende bedrijven) in een goedgekeurd Flanders’ FOOD project worden beschreven in 

contracten. Er worden 3 contracttypes voorzien:  

1. Een basisovereenkomst (de projectaanvrager/uitvoerder(s) en Flanders’ FOOD),  

2. Een samenwerkingsovereenkomst (indiener/uitvoerder(s) en Flanders’ FOOD),  

3. Een reglement van orde van de Gebruikersgroep (indiener/uitvoerder(s), deelnemende 

bedrijven en Flanders’ FOOD)  

 

De contracten beschrijven ondermeer de verslaggeving. In deze paragraaf worden de verschillende 

aspecten van de verslaggeving kort overlopen. Voor de inhoudelijke opvolging van een project kunnen 

er ruwweg vier types van verslaggeving onderscheiden worden:  

1. Presentaties ter gelegenheid van de Gebruikersgroepvergadering. De presentaties omvatten 

zowel technische aspecten (statusoverzicht onderzoek, gerealiseerde resultaten, valorisatie, 

problemen en bijsturingen, actualisering planning, …) als beheersaspecten (tijdslijn met 

deliverables en milestones, organisatorische problemen/ingrepen, personeelswijzigingen, 

coördinatieactiviteiten, management-aspecten, ... Per jaar zijn er minstens 2 

gebruikersgroepvergaderingen. 

2. Een schriftelijke literatuurstudie bij de beginfase van het project – en een update van de 

literatuurstudie tegen het einde van het project – vormen een verplicht onderdeel van ieder 

project 

3. Een schriftelijk, geïntegreerd en inhoudelijk uitvoerig rapport na de afronding van elk in het 

Projectdossier vastgelegd werkpakket.  

4. Een eindrapport, dat door de bedrijven en Flanders’ FOOD wordt goedgekeurd 
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ONDERZOEKSACTIVITEITEN 

Het doel van de projecten is d.m.v. de resultaten en de kennis tot een duidelijke competentieverhoging 

te komen bij de deelnemende bedrijven en deze een competitief voordeel te brengen. 

Onderzoeksactiviteiten die hiertoe bijdragen en een aantoonbare economische meerwaarde hebben 

voor de deelnemende bedrijvende binnen het project zijn daarom zeer belangrijk.  

 

STEUNBARE ACTIVITEITEN 

Kenniscreatie is een belangrijk onderdeel van de activiteiten van een Flanders’ FOOD project, evenals 

activiteiten die zich situeren rond  kennistransfer en –verspreiding naar bedrijven. Deze 

kennistransferactiviteiten zullen een gedeelde inspanning vragen van Flanders’ FOOD en de 

uitvoerende onderzoeksgroep(en). De verschillende acties worden beschreven in het valorisatieplan. 

Er dienen in het project voldoende accenten gelegd te worden op valorisatie en de manier waarop de 

resultaten aangewend kunnen worden door de deelnemende bedrijven in het kader van hun 

bedrijfseigen product- en procesontwikkeling. Het werkplan van de kennisinstellingen weerspiegelt de 

aandacht voor al deze aspecten.  

1. Kenniscreatie  

 Opbouwen van nieuwe kennis in collectief sectorspecifiek/-overschrijdend onderzoek.  

 Verzamelen en samenvatten van elders ontwikkelde geavanceerde kennis op vraag van de 

deelnemende bedrijven.  

 Verhogen van de competentie/kennis van de deelnemende bedrijven door onderzoeksresultaten 

aan te reiken die nuttig kunnen worden aangewend tot bruikbare innovatietoepassingen. 

 Kennisontwikkeling die toelaat een economische meerwaarde/competitief voordeel te genereren. 

 

Kan eventueel 

 meer fundamenteel onderzoek zijn indien relevant en voldoende ondersteund door bedrijven, 

bijvoorbeeld voor het verduidelijken van hypothesen en het bekomen van meer inzicht in de 

materie 

 

2. Activiteiten van kennistransfer en –verspreiding  

 een schriftelijke literatuurstudie (verplicht) die eveneens ook mondeling toegelicht dient te worden. 

 toelichting van het onderzoek in gebruikersgroepvergaderingen  

 rapporten op het einde van ieder werkpakket.  

 workshop rond gegenereerde resultaten,  

 validatie van de onderzoeksresultaten: case-study’s, demonstraties enz.   

Eventueel 

 toelichting bij gebruikte technieken  

 de ontwikkeling van software-applicaties,  

 de aanleg van databanken, 

 

Om de brug tussen bedrijven en kennisinstellingen te verstevigen en de kennis zo goed mogelijk over 

te brengen, voorziet Flanders’ FOOD aanvullende acties om de bedrijven te begeleiden.  Dit omvat 

o.a. bedrijfsbezoeken, afstemming met de kennisinstelling en de organisatie van aanvullende 

workshops.  
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3. Verplichtingen m.b.t. kennisverspreiding 

Flanders’ FOOD is verplicht om, na afloop van het project,  de ontwikkelde kennis ter beschikking te 

stellen van eventuele andere geïnteresseerde Vlaamse en/of Europese bedrijven/organisaties uit de 

doelgroep. 

Daartoe zal Flanders’ FOOD in samenwerking met de leden van de gebruikersgroep de 

valorisatiestrategie verder uitwerken op basis van het valorisatieplan uitgewerkt in de aanvraag. 

 

Flanders’ FOOD analyseert, samen met de betrokken kennisinstellingen en de deelnemende 

bedrijven, tijdens en na afloop de valorisatie van de resultaten en de effecten bij de doelgroep en 

faciliteert verdere valorisatie, ruime verspreiding van de resultaten en mogelijke vervolgprojecten. 

 

 

NIET-STEUNBARE ACTIVITEITEN 

 Pre-normatieve activiteiten, die in bepaalde sectoren van belang zijn. Daaronder vallen actieve 

deelname aan een normalisatiecommissie en het opmeten of uitvoeren van een omvangrijke 

gegevensbank ter onderbouwing van de vast te leggen norm.  

 Specifieke taken rond kennisopbouw, gerelateerd aan het feit dat het onderzoek niet binnen de 

huidige competentie van het centrum ligt, incl. aanschaf van nieuwe uitrusting en/of infrastructuur. 

In dit geval dient samengewerkt te worden met partners waar dergelijke uitrusting en/of 

infrastructuur wel voorhanden is. 

 Losstaande economische evaluaties om een inschatting te maken van werkings- en 

investeringskosten en ecologische voordelen. 

 

 

DUUR EN OPSTART VAN HET PROJECT 

Projecten van de oproep 2013 kunnen goedgekeurd worden voor een periode van minimum 1 en 

maximum 3 jaar en lopen binnen de periode 1 januari 2014 – 31 december 2015. Projecten hebben 

typisch een looptijd tot 2 jaar. Mits motivatie en voldoende bedrijfsondersteuning is een langere 

projectduur mogelijk. Er is een tussentijdse evaluatie na 2 jaar voor projecten van meer dan 2 jaar. 

 

Projecten uit de ‘oproep 2013’ worden uiterlijk op 1 mei 2014 opgestart. 

 

Flanders’ FOOD dient in maart 2013 een nieuw dossier in bij de Vlaamse Regering voor een derde 

periode van vier jaar (01/01/2014 tot 31/12/2017). Flanders’ FOOD, en dus ook de projecten van 

Flanders’ FOOD binnen dit dossier, zijn voor de financiering gebonden aan de voorwaarden die 

jaarlijks bepaald zullen worden door de Vlaamse Regering.  
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TIJDSLIJN - VAN PROJECTVOORSTEL TOT PROJECTSTART 

Figuur 1 geeft een schematisch overzicht van de timings (indieningsdata en andere belangrijke data) 

die in de oproep 2013 worden gehanteerd.  

Figuur 1. Tijdslijn voor de oproep 2013: van projectvoorstel tot projectstart 

 

Juni-September 2012 Flanders' FOOD 
Inventarisatie van 

onderwerpen 

Tot 8/09/12 Kennisinstellingen 
Aanleveren van 

projectvoorstellen 

Van 25/09/12  

tot en met 26/10/12 
Kennisinstellingen 

Intekenen op 
projectvoorstellen van de 

open call 

Van 25/09/12  

tot en met 26/10/12 
Bedrijven 

Interesse bekendmaken voor 
projectvoorstellen 

5/11/12 Flanders' FOOD 
Bekendmaking van mogelijke 

pre-proposals  

2/12/12, 12u Kennisinstellingen 
Deadline voor indienen  

pre-proposal 

Van 13/12/12 
 tot 10/01/13 

Flanders' FOOD 
Pre-proposals voorleggen 

aan bedrijven 

Van 14/01/13  

tot 22/02/13 

Bedrijven en 
kennisinstellingen 

Overlegmomenten 

Van 14/01/13  

tot 01/03/13 
Bedrijven 

Downloaden en indienen van 
deelname-overeenkomsten 

25/02/13, 12u Kennisinstellingen 
Deadline voor indienen  

preproposal update 

Maart tot mei 2013 Kennisinstellingen 
Inhoud verder afstemmen 

met bedrijven 

Mei 2013 Kennisinstellingen Indienen full proposal 

Juni - september 2013 IWT - Kabinet Evaluatie full proposal 

November 2013 IWT RvB 
Bekenmaking goedgekeurde 

projecten 

Vanaf januari 2014 Kennisinstellingen 
Opstart goedgekeurde 

projecten 
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DE ROL VAN FLANDERS’ FOOD ALS FACILITATOR 

COMMUNICATIE NAAR BEDRIJVEN 

1. Tijdens de projectaanvraag 

Flanders’ FOOD projecten zijn collectieve projecten waarin bedrijven participeren, ook financieel. 

Flanders’ FOOD voorziet daarom communicatie rond de diverse projectvoorstellen, in alle stadia van 

de oproep 2013 om de bedrijven enerzijds te sensibiliseren en om anderzijds die projecten te 

selecteren die op voldoende bedrijfssteun kunnen rekenen. Vergaderingen/overlegmomenten met 

bedrijven worden in regel door Flanders’ FOOD georganiseerd. Indien kennisinstellingen extra 

vergaderingen/overlegmomenten willen organiseren dient dit in overleg met Flanders’ FOOD te 

gebeuren.   

 

Alle projectvoorstellen worden bekendgemaakt via een online tool op de website en via doelgerichte 

mailcampagnes. Via dezelfde online tool kunnen bedrijven hun interesse in één of meerdere 

projectvoorstellen kenbaar maken.  

 

Projecten waarvoor voldoende interesse is, kunnen verder uitgewerkt worden tot pre-proposals. 

Deze pre-proposals worden bekend gemaakt bij de bedrijven. Flanders’ FOOD organiseert, in 

samenwerking met de indienende kennisinstelling, voor elke pre-proposal een overlegmoment met de 

geïnteresseerde bedrijven. De inhoud van de pre-proposals en de data van de overlegmomenten 

zullen door Flanders’ FOOD kenbaar gemaakt worden bij de bedrijven via een online tool. Tijdens 

ieder overlegmoment geeft Flanders’ FOOD een inleidende presentatie over de algemene kenmerken 

van Flanders’ FOOD projecten, de voorwaarden voor deelname en de praktische aspecten m.b.t. de 

oproep 2013. De kennisinstellingen geven toelichting bij het werkplan. Deze overlegmomenten 

kunnen resulteren in een update van de pre-proposals. . Flanders’ FOOD maakt in dit geval eerst de 

de pre-proposal update verder bekend bij de doelgroep. 

 

Via dezelfde tool kunnen bedrijven ook deelname-overeenkomsten (juridisch bindende documenten) 

downloaden. Bedrijven bezorgen de ondertekende deelname-overeenkomsten aan Flanders’ FOOD 

die deze asap doorstuurt naar de betrokken kennisinstelling(en).  

Bij voldoende deelnameovereenkomsten (van min. 5 bedrijven met een KMO meerderheid en ook 

voldoende om de 20% van de totale projectkost in te vullen) en dus bij voldoende 

bedrijfsondersteuning kan een full proposal uitgeschreven wordenNa evaluatie van de full proposals 

door het IWT wordt het niet confidentiële luik uit de goedkeurde full proposals op de website 

gepubliceerd.  

 

2. Tijdens het project 

Tijdens het project fungeert Flanders’ FOOD als eerste aanspreekpunt voor vragen en advies aan de 

deelnemende bedrijven. Daarnaast staat Flanders’ FOOD in voor de begeleiding van deze bedrijven 

bij de implementatie en valorisatie van de kennis. Voor ieder goedgekeurd project wordt op de website 

van Flanders’ FOOD een afzonderlijk gedeelte voorzien dat enkel toegankelijk is voor de leden van de 

gebruikersgroep. Deze site vormt de kern van de communicatie.  
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COMMUNICATIE MET KENNISINSTELLINGEN 

1. Advies 

Vooraleer een aanvraag op te stellen en in te dienen kan, volledig vrijblijvend, een voorbespreking 

aangevraagd worden. Tijdens een voorbespreking kan advies gegeven worden over o.a. het opstellen 

van de aanvraag, de aanpak van de kennistransfer, de aanvaardbare kosten, de mogelijke 

samenwerking met derden, enz.  

Een voorbespreking of advies kan tijdens alle stadia van de projectoproep 2013. 

 

2. Templates 

Zowel voor de pre-proposal, de pre-proposal update als voor de full proposal zijn specifieke templates 

voorzien. Het gebruik en het respecteren van de structuur van de templates is verplicht. Standaard is 

de voertaal Nederlands.  

Via de website van Flanders’ FOOD worden de documenten die bij de oproep 2013 behoren 

beschikbaar gesteld: http://www.flandersfood.com/projecten/oproep2013/kennisinstellingen 

 

3. Feedback op bedrijfsinteresse/deelname 

Kennisinstellingen kunnen een overzicht downloaden van de bedrijven (inclusief contactgegevens) die 

interesse tonen in de ingediende voorstellen. Hiertoe zal een dynamische link bezorgd worden die, 

telkens er op geklikt wordt, de laatste stand van zake geeft. 

 

Projecten waarvoor voldoende interesse is, kunnen verder uitgewerkt worden tot pre-proposals. 

Kennisinstellingen worden hiervoor op 5 november op de hoogte gebracht. Na de communicatie over 

de pre-proposals naar de bedrijven, zullen de kennisinstellingen een overzicht ontvangen van de 

bedrijven die via de online tool een deelname-overeenkomst voor hun ingediende pre-proposal(s)/pre-

proposal update(s) gedownload hebben. Flanders’ FOOD bezorgt de projectindiener en de 

uitvoerder(s) ook asap een scan van de door bedrijven ondertekende deelname-overeenkomsten. 

 
 

FINANCIERING 

SUBSIDIËRING  

De steun bedraagt 80 % van de reële projectkosten (personeels-, werkings- en overige kosten). De 

deelnemende bedrijven staan in voor de resterende cofinanciering van 20 %.  

 

COFINANCIERING DOOR BEDRIJVEN 

Via het ondertekenen van een deelname-overeenkomst is een bedrijf verplicht om – bij goedkeuring 

van het project – deel te nemen aan het project, lid te zijn van Flanders’ FOOD en samen met de 

andere deelnemers 20% van de projectkosten in te vullen. Praktisch gezien gebeurt de invulling door 

de jaarlijkse ‘projectbijdrage.’ De omvang van de projectbijdrage hangt af van het projectbudget, het 

aantal bedrijven dat deelneemt en de grootte van deze bedrijven. Onderstaande tabel geeft een 

voorbeeld van de gehanteerde verdeling voor projectbijdragen, de zogenaamde ‘sleutel.’ 

 

http://www.flandersfood.com/projecten/oproep2013/kennisinstellingen
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Bedrijfsgrootte – aantal 

werknemers 

Bijdrage 

>250 Basis x 4 

201-250 Basis x 3 

151-200 Basis x 2,5 

101-150 Basis x 2 

51-100 Basis x 1,5 

<50 Basis 

 Som projectbijdragen bedrijven over de 

jaren: 20% van het projectbudget 

 

 

PROJECTBEGROTING 

Voor alle Flanders’ FOOD projecten van de oproep 2013 is een nieuw kostenmodel van toepassing.  

 

De begroting van de projectkosten bestaat uit directe personeelskosten; directe en indirecte overige 

kosten en eventueel kosten voor grote onderaannemingen en grote kosten.  

 

Het nieuwe kostenmodel (versie van 6 december 2012) is beschikbaar via volgende url: 

http://www.iwt.be/sites/default/files/subsidies/documenten/IWT_kostenmodel_dec2012.pdf 

 

 

BEOORDELINGS- EN SELECTIECRITERIA PROJECTEN 

PRE-PROPOSAL 

Flanders’ FOOD gaat na of de pre-proposal ontvankelijk is en beoordeelt en selecteert die pre-

proposals op basis van objectieve criteria. 

 

1. Ontvankelijkheidscriteria pre-proposal 

Na de indiening gaat Flanders’ FOOD na of de pre-proposal formeel ontvankelijk is aan de hand van 

de volgende criteria: 

 Indiening (in elektronische vorm) ten laatste op het vooropgestelde uur van de sluitingsdag. 

 De indiener is een kennisinstelling 

 De hoofduitvoerder is een kennisinstelling 

 De volledigheid van de pre-proposal volgens de template, zowel inhoudelijk als financieel  

 Het voorgestelde onderzoek kent voldoende bedrijfsinteresse: minimaal 5 bedrijven ondersteunen 

het voorstel (gaven interesse of deelname aan via de online tool).  

 Het voorgestelde onderzoek werd door een kennisinstelling ingediend, valt binnen de 

vooropgestelde projectvoorstellen van de open call, of is een vervolgproject van een project dat 

reeds door Flanders’ FOOD gefinancierd werd. 

 

 

http://www.iwt.be/sites/default/files/subsidies/documenten/IWT_kostenmodel_dec2012.pdf
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De indiener ontvangt, binnen de 10 werkdagen na de uiterste indiendatum, een (elektronisch) bericht 

van de (on)ontvankelijkheid van zijn ingediende pre-proposal. De pre-proposals die niet ontvankelijk 

worden bevonden, nemen niet deel aan de verdere selectieprocedure.  

 

Flanders’ FOOD kan contact opnemen met de indieners tijdens de ontvankelijkheidsanalyse ter 

vervollediging van de aanvraag. 

 

 

PRE-PROPOSAL UPDATE 

Na de indiening van de pre-proposals worden overlegmomenten tussen bedrijven en 

kennisinstellingen georganiseerd. Tijdens de overlegmomenten kunnen bedrijven hun verwachtingen 

op tafel leggen en feedback geven over de inhoud. De relevante input wordt opgenomen in de pre-

proposal update.  

 

 

1. Ontvankelijkheidscriteria pre-proposal update 

Na de indiening gaat Flanders’ FOOD na of de pre-proposal update formeel ontvankelijk is aan de 

hand van de volgende criteria: 

 Indiening (in elektronische vorm) ten laatste op het vooropgestelde uur van de sluitingsdag. 

 Over hetzelfde onderwerp werd door de indiener eerder een pre-proposal ingediend 

 Overlegmoment met bedrijven is doorgegaan 

 De volledigheid van de pre-proposal update volgens de template, zowel inhoudelijk als financieel  

 

De indiener ontvangt, binnen de 10 werkdagen na de uiterste indiendatum, een (elektronisch) bericht 

van de (on)ontvankelijkheid van zijn ingediende pre-proposal. De pre-proposals die niet ontvankelijk 

worden bevonden, nemen niet deel aan de verdere selectieprocedure.  

 

Flanders’ FOOD kan contact opnemen met indieners tijdens de ontvankelijkheidsanalyse ter 

vervollediging van de aanvraag. 

 

2. Beoordelings- en selectiecriteria pre-proposal update 

De voorselectie gebeurt op basis van volgend criterium:  

 De opgestuurde en ondertekende deelname-overeenkomsten zijn voldoende om 20% van het 

totale projectbudget te dragen.  

 

Flanders’ FOOD kan contact opnemen met indieners tijdens de voorselectie ter verduidelijking en 

vervollediging van de aanvraag.  

 

Ten laatste 20 werkdagen na de uiterste indiendatum wordt de indiener elektronisch op de hoogte 

gebracht van het resultaat van de voorselectie en kan, bij positieve beoordeling, overgegaan worden 

tot het uitschrijven van de finale projectaanvraag (full proposal). 
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FULL-PROPOSAL 

Bij voldoende deelnameovereenkomsten (van min. 5 bedrijven met een KMO meerderheid en ook 

voldoende om de 20% van de totale projectkost in te vullen) en dus bij voldoende 

bedrijfsondersteuning kan een full proposal uitgeschreven worden. Indien nuttig kan de 

kennisinstelling, in overleg met Flanders’ FOOD, een extra overlegmoment inlassen om de full 

proposal uit te werken. 

 

1. Ontvankelijkheidscriteria full proposal 

Na de indiening gaat Flanders’ FOOD na of de full proposal formeel ontvankelijk is aan de hand van 

de volgende criteria: 

 Indiening (in elektronische vorm) ten laatste op het vooropgestelde uur van de sluitingsdag. 

 Ondertekend door de rechtsgeldige vertegenwoordiger van elke uitvoerende organisatie 

betrokken in dit project  

 De volledigheid van de finale aanvraag zowel inhoudelijk als financieel (volgens de 

aanvraagtemplate full proposal), i.e. inclusief de ondersteuning door deelnemende bedrijven 

(minimaal 5 bedrijven met een KMO-meerderheid) via deelname-overeenkomsten.  

 

De indiener ontvangt een (elektronisch) bericht van de (on)ontvankelijkheid van zijn ingediend project 

binnen de 10 werkdagen na de uiterste indiendatum. De projecten die niet ontvankelijk worden 

bevonden, nemen niet deel aan de verdere selectieprocedure. Flanders’ FOOD kan contact opnemen 

met indieners tijdens de ontvankelijkheidsanalyse ter vervollediging van de aanvraag. 

 

2. Beoordelings- en selectiecriteria full proposal 

De eigenlijke beoordeling en selectie gebeuren op basis van de full-proposal. De ontvankelijk 

verklaarde full proposals worden beoordeeld door IWT die er zich toe verbind de informatie over elk 

project vertrouwelijk te behandelen tijdens en na het evaluatieproces.  

 

Het beoordelingskader voor een full proposal bestaat uit twee beoordelingsdimensies: het 

valorisatiepotentieel op korte termijn en de wetenschappelijke kwaliteit van het projectvoorstel.  

 

Selectiecriteria m. b. t. het valorisatiepotentieel: 

 Aanleiding en situering (vraaggedreven karakter) 

 Projectdoelstellingen – welke effecten worden daarmee beoogd bij de bedrijven? 

 Collectief karakter – reeële versus ruime doelgroep 

 Innovativiteit en kennisbijdrage – t. o. v. wat reeds op de markt is en het kennisniveau bij de 

bedrijven 

 Focus op een veranderingstraject bij de doelgroep, de aanwezige competentie op vlak van de 

transfer van resultaten 

 Economische impact, de toegevoegde waarde voor de bedrijven en Vlaanderen  

 Bijdrage aan DO en/of andere beleidsprioriteiten 

 

Selectiecriteria m. b. t. de projectuitvoering 

 Positionering van de aanvrager en uitvoerder(s) – inclusief de samenwerking 

 Interactie met/betrokkenheid van de doelgroep 

 Aanpak/werkplan : de doelmatigheid en de kwaliteit van de onderzoeksaanpak, de 

projectplanning, het werkplan en het voorziene budget 
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 De uitvoerbaarheid of haalbaarheid van het voorgestelde onderzoek met de voorziene 

menskracht en middelen 

 De aanwezige competentie, infrastructuur en potentieel in de schoot van de indieners 

 Valorisatieaanpak en projectopvolging, de kwaliteit van de voorgestelde valorisatie 

opportuniteiten 

 Complementariteit van het project met andere initiatieven 

 

Voor meer duiding bij deze criteria, zie de template voor de full proposal die ter beschikking wordt 

gesteld via de website. 

 

 

Voor meer informatie over de beoordeling en selectie door IWT kan u contact opnemen met Inge 

Arents, email: iar@iwt.be, tel: +32 (0)2 432 42 07 

CONTACT 

 

Voor meer info kan u steeds contact opnemen met  

 

Flanders’ FOOD 

www.flandersfood.com  

 

Stefan Coghe – Wetenschappelijk adviseur 

Kunstlaan 43, 1040 Brussel 

+32 2 788 43 63 

stefan.coghe@flandersfood.com  

 

http://www.flandersfood.com/projecten/oproep-2013
mailto:iar@iwt.be
http://www.flandersfood.com/
mailto:stefan.coghe@flandersfood.com
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BIJLAGE 1: VOORBEELD VAN EEN DEELNAME-OVEREENKOMST 

Plaats, datum 

 

 
 

Deelname-overeenkomst voor deelname aan Flanders’ FOOD 
project  

‘<titel project>’ 
 

 

<naam onderneming> heeft kennis genomen van de projectaanvraag met als titel <naam project> en 

is verplicht om bij de goedkeuring van het project deel te nemen aan dit Flanders’ FOOD project onder 

de voorwaarden die in voorliggende deelname-overeenkomst zijn opgenomen.  

 

De verwachtingen van en het belang voor <naam onderneming> worden onderstaand gemotiveerd.  

 

(Motiveer uw interesse in het project.  Schets het belang voor uw onderneming en geef aan hoe dit 

project hiertoe kan bijdragen). 

 

 

 

 

Bij goedkeuring van het project zal <naam onderneming>, als lid van de projectstuurgroep, actief het 

project opvolgen en samen met de andere deelnemende ondernemingen voorzien in 20% van de 

begrote projectkosten onder volgende voorwaarden:  

 

 De geschatte projectbijdrage per jaar is afhankelijk van het totaal aantal werknemers van de 
onderneming in het betrokken jaar en wordt aangegeven in onderstaande tabel.   

 

Aantal werknemers* Geschatte projectbijdrage  

(per jaar, in Euro, exclusief BTW) 

< 50 Getal 1 

51-100 Getal 2 

101-150 Getal 3 

151-200 Getal 4 

201-250 Getal 5 

> 250 Getal 6 

*aantal werknemers van de grootste juridische entiteit die toegang zal hebben 

tot de resultaten van het project 

 

 De werkelijke projectbijdrage per jaar voor <naam onderneming> kan hoger of lager liggen 
dan de geschatte projectbijdrage. De werkelijke projectbijdrage voor <naam onderneming> is 



OPROEP 2013 FLANDERS’ FOOD PROJECTEN   

HANDLEIDING FLANDERS’ FOOD PROJECTEN     17 │ 17 

immers afhankelijk van het finale projectbudget, het totaal aantal deelnemende 
ondernemingen en de grootte van deze ondernemingen.  

 <naam onderneming> houdt zich het recht voor haar deelname aan het project te 
herevalueren en eventueel van deelname af te zien indien de werkelijke projectbijdrage voor 
<naam onderneming> 50% hoger zou liggen dan de geschatte projectbijdrage (zie 
bovenstaande tabel). 

 

Flanders’ FOOD behoudt zich het recht voor het project niet te laten uitvoeren indien geen 20% van 

de projectkost kan worden ingevuld door de deelnemende ondernemingen. In dat geval zal met alle 

geïnteresseerde ondernemingen worden overlegd of er voldoende bereidheid bestaat tot een hogere 

projectbijdrage dan de geschatte projectbijdrage + 50%.  

 

<naam onderneming> is verplicht om lid te zijn en te blijven van vzw Flanders’ FOOD gedurende de 

looptijd van het project. 

 

Aantal werknemers Lidmaatschap  

(per jaar, in Euro, exclusief BTW) 

< 50 
500 

51-100 
1000 

101-150 
1500 

151-200 
2000 

201-250 
2500 

> 250 
3000 

 

 

<naam onderneming> verklaart de informatie bekomen via bovenstaand project enkel te gebruiken 

voor eigen gebruik. 

 

<naam onderneming> zal alle nuttige informatie verstrekken zodat het project onder de meest 

gunstige omstandigheden kan worden uitgevoerd en zal tevens alle vereiste gegevens voor het 

bepalen van de projectbijdrage ter beschikking stellen. 

 

 

<naam en voornaam rechtsgeldige vertegenwoordiger>  

<functie rechtsgeldige vertegenwoordiger> 

<naam onderneming>  

<staat, nummer> 

<postcode, gemeente> 

 

 

Datum, Handtekening,  

 

 

 

 


