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VERSCHILLEN TUSSEN COÖPERATIEVE PROJECTEN 

INLEIDING 

Het aantal projecten dat goedgekeurd kan worden is afhankelijk van het gereserveerd projectbudget 
dat door de Vlaamse Regering aan Flanders' FOOD toegekend zal worden. 

 

De subsidie en subsidiepercentages voor coöperatieve projecten zijn onder voorbehoud en gebaseerd 
op de informatie die Flanders’ FOOD momenteel heeft (december 2014).  

 

ICON 

ICON projecten zijn onderzoeksprojecten, georiënteerd naar bedrijfsnoden, met een evenwichtige 
samenwerking tussen ondernemingen en universitaire consortia. Dit houdt in:  

� Het bedrijfsaandeel is minstens 50% van de begroting (van het gesteunde IWT project). 
� Het bedrijfsproject is een coöperatief project met 3 of meer onafhankelijke ondernemingen, 

waarbij er geen partner is met > 70% van het budget. 

Er bestaat een gezamenlijk belang maar zowel universiteit als ondernemingen hebben een eigen 
valorisatie-rationale. De subsidie wordt toegekend op basis van een combinatie van steun aan 
kennisinstellingen aan 100% (SBO-besluit) met bedrijfssteun (O&O-besluit).  

Het is belangrijk om de oorspronkelijke doelstelling van dit projecttype aan te houden: het 
onderzoeksluik voldoet aan de criteria voor strategisch basisonderzoek en wordt uitgevoerd samen 
met een bedrijfsproject. 

 

COÖPERATIEFPLUS 

CoöperatiefPLUS projecten zijn coöperatieve onderzoeksprojecten met een substantiële 
samenwerking tussen ondernemingen en kenniscentra, deze laatste hebben ten minste een 30% 
aandeel in de projectbegroting. Ook lichte structuren, collectieve centra kunnen optreden als 
kenniscentrum. Het coöperatief bedrijfsluik bestaat uit 3 of meer onafhankelijke ondernemingen 
waarvan minstens 1 kmo, in evenwichtige verhouding (geen partner > 70% van budget). Er wordt 
gewerkt onder het IPR regime van bedrijfssteun.  

Wanneer een bedrijfsproject aan bovenstaande karakteristieken voldoet, zal IWT een extra incentive 
toekennen. De steunpercentages worden verhoogd door de samenwerkingsbonus op te trekken tot 
15% (t.o.v. 10% in IWT-bedrijfssteun). We spreken dan van een CoöperatiefPLUS project.  

Het maximale subsidiepercentage voor een dergelijk samenwerkingsproject ligt dan tussen 65-80%, 
afhankelijk van het aantal k(m)o’s in het bedrijvenconsortium. Indien men geen onderzoeksactiviteiten 
uitvoert, maar eerder ontwikkeling ligt het subsidiepercentage tussen 40-60%. 
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OVERZICHT VAN DE VERSCHILLEN 

ICON COÖPERATIEFPLUS (CPLUS) 

Looptijd: 3-4 jaar Looptijd: 2-3 jaar 

Onderzoek uitgevoerd door de kennisinstelling is Strategisch Basis 
Onderzoek (SBO) 

SBO projecten richten zich op vernieuwend en hoog risico onderzoek dat in geval 
van succes aanleiding zal geven tot toepassingen via transfer naar ondernemingen. 
De projecten worden uitgevoerd door onderzoeksorganisaties (volgens 
kaderregeling), al dan niet in samenwerking met ondernemingen. Dit type van 
onderzoek is gericht op de lange termijn 

Onderzoek uitgevoerd door de kenniscentra wordt gecatalogeerd onder 
onderzoek of ontwikkeling, met de daaraan gekoppelde subsidiepercentages 
(zie verder) 

Het bedrijfsproject is een coöperatief project met 3 of meer onafhankelijke 
ondernemingen, waarbij er geen partner is met >70% van het budget. 

Het coöperatief bedrijfsluik bestaat uit 3 of meer onafhankelijke 
ondernemingen waarvan minstens 1 kmo, in evenwichtige verhouding (geen 
partner >70% van budget). 

Het bedrijfsaandeel is minstens 50% van de begroting (van het gesteunde 
IWT project). 

Kenniscentra hebben ten minste een 30% aandeel in de projectbegroting 

Kennisinstelling wordt à 100% gesubsidieerd volgens het SBO besluit vanuit 
het gereserveerd projectbudget van Flanders’ FOOD. 

Het deel van de kenniscentra wordt gesubsidieerd afhankelijk van of het 
over onderzoek of ontwikkeling gaat en afhankelijk van voor wie ze het 
onderzoek doen (zie verder).  

Het niet gesubsidieerde deel wordt ingevuld door de bedrijven. 
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ICON COÖPERATIEFPLUS (CPLUS) 

� Per werkpakket in het bedrijfsproject wordt bepaald of het onderzoek of 
ontwikkeling betreft:  
Basissteunpercentages: 
Onderzoek: 50% 
Ontwikkeling: 25% 

 
� Middelgrote onderneming (o.a. 50 – 250 medewerkers): +10% extra steun 

Kleine onderneming (o.a. < 50 medewerkers): +20% extra steun 

� + 10% samenwerkingstoeslag indien: ten minste één partner een kmo is 
of tenminste één partner uit een ander land van de Europese Unie komt 
(via regelingen zoals EUREKA, ERA-netten of andere internationale 
instrumenten)  

� Per werkpakket wordt bepaald of het onderzoek of ontwikkeling betreft: 
 
Basissteunpercentages: 
Onderzoek: 50% 
Ontwikkeling: 25% 

 
� Middelgrote onderneming (o.a. 50 – 250 medewerkers): +10% extra steun 

Kleine onderneming (o.a. < 50 medewerkers): +20% extra steun 

� + 15% voor substantiële samenwerking tussen ondernemingen, 
kennisinstellingen en met Flanders’ FOOD 

� Met een maximum van 80% subsidie  

Bv. Stel werkpakket is onderzoek: 
Ondernemingen zullen voor het werk dat ze uitvoeren in dit werkpakket de 
volgende steunpercentages ontvangen:  
 
 
Grote onderneming:  
50% + 10% = 60% subsidie in dit werkpakket 
(opgelet deze toeslag van 10% is niet automatisch; enkel indien ten minste 
één kmo of buitenlands bedrijf) 
 
Kleine onderneming:  
50% + 20% + 10% = 80% subsidie in dit werkpakket 
(opgelet deze toeslag van 10% is niet automatisch; enkel indien ten minste 
één kmo of buitenlands bedrijf) 

Bv. Stel werkpakket is onderzoek: 
Ondernemingen zullen voor het werk dat ze uitvoeren in dit werkpakket en 
voor het werk van de kennisinstelling dat ze betalen in het kader van dit 
werkpakket de volgende steunpercentages ontvangen: 
 
Grote onderneming:  
50% + 15% = 65% subsidie in dit werkpakket 
 
 
 
Kleine onderneming:  
50% + 20% + 15% = 85% subsidie, maar maximaal 80% � 80% subsidie 
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ICON COÖPERATIEFPLUS (CPLUS) 

Bedrijven zijn eigenaar van IP die voortkomt uit het onderzoek dat ze 
uitvoeren in hun bedrijf. 

Kennisinstelling is eigenaar van IP die voortkomt uit hun onderzoek in het 
kader van dit project. 

Bedrijven zijn eigenaar van IP die voortkomt uit het onderzoek dat ze 
uitvoeren in hun bedrijf. 

Rond de IP, die voortkomt uit het onderzoek dat wordt uitgevoerd door de 
kenniscentra, worden afspraken gemaakt met de betrokken bedrijven.  

Flanders’ FOOD coördineert het ICON Project en werkt in onderaanneming 
van de bedrijven. 

Flanders’ FOOD coördineert het CPLUS Project en wordt in een CPLUS 
Project beschouwd als kenniscentrum. 

 


