OPROEP TOT DEELNAME AAN HET PROJECT “OPERATOR 4.0.”
PROJECTSAMENVATTING EN PROJECTTYPE
Het project Operator 4.0 heeft volgende innovatiedoelstelling:
Dit project focust op het koppelen van de ‘technologische’ en de ‘sociale’ kant van digitalisatie
binnen de voedingsbedrijven met specifieke focus op de operatoren.
Er zijn reeds heel wat digitale tools voorhanden die operatoren kunnen ondersteunen bij het
uitvoeren van hun taken enerzijds, maar anderzijds hebben digitaliseringtrajecten een
significatie impact op zowel de arbeidsorganisatie als het welbevinden van de operatoren die
ermee geconfronteerd worden. Uit de ESF SCOPE Competentieprognose voor de
voedingsindustrie, bleek dat er een grote nood is aan het matchen van de ‘technologische’ en
‘sociale’ innovatie. ‘
Tijdens het project is het de bedoeling om een platform van voedingsbedrijven, technologie
providers en organisatie adviseurs samen te stellen, representatief voor de ruime
doelgroep. De uitdagingen en opportuniteiten zullen in kaart gebracht worden en vertaald
worden naar collectieve uitdagingen van de ruime doelgroep. Op basis hiervan zal nagegaan
worden welke digitale ondersteuningstools voor operatoren een antwoord kunnen bieden.
Onder de vorm van generieke demonstrator cases zullen verschillende digitale oplossingen
uitgewerkt worden. De bevindingen uit het project zullen nadien ook verspreid worden naar
de ruimere doelgroep. Aanvullend aan eerste deel van dit project kunnen ook cases
geïdentificeerd worden voor verder uitwerking bij de individuele bedrijven.

PROJECTTYPE EN BIJHORENDE SUBSIDIE VANUIT VLAIO
Het project is van het type collectief onderzoek en kennisverspreiding (kortweg COOCK).
•
•
•

De subsidie komt toe aan onderzoeksinstellingen (cf. EU regelgeving) en het project
moet gericht zijn op taken van collectieve kennisopbouw, - vertaling en –
verspreiding, met het accent op kennisvertaling en kennisverspreiding.
Cases in het project dienen daarom generiek te zijn en van nut voor een brede
doelgroep aan bedrijven.
Er kan geen exclusiviteit of preferente toegang geboden worden aan bedrijven die
deelnemen via de begeleidingscommissie of via activiteiten van het project.

COOCK projecten kunnen aan 100% gefinancierd worden indien voldaan wordt aan de
prestatieverbintenis die VLAIO (agentschap innoveren en ondernemen) vooropstelt. Zolang
hier niet aan voldaan is, is er een cofinancieringsrisico van 50% van de begroting. De
prestatieverbintenis is verbonden aan het effectief gebruik van projectresultaten door bedrijven
(in parallel van het project of kort na afloop van het project).
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BEGELEIDINGSCOMITÉ EN COFINANCIERING
Om ervoor te zorgen dat de projectresultaten van het collectief onderzoek breed inzetbaar en
echt bruikbaar zijn voor bedrijven, wordt er (verplicht) een begeleidingscomité opgericht waar
zowel grote bedrijven als kmo’s vertegenwoordigd zijn. Deze bedrijven engageren zich om
vanop de eerste rij, dicht bij de onderzoekers, input en feedback te geven over het project en
uitvoering ervan. In eerste instantie omdat ze als bedrijf zelf grote interesse hebben om met
de projectresultaten aan de slag te gaan en parallel aan het project een eigen bedrijfsspecifiek
traject opstarten (ofwel een subsidieproject voor onderzoek en ontwikkeling, ofwel een private
investering). Een lid van het begeleidingscomité kan deelnemen aan de workshops die
georganiseerd worden in de loop van het project, zowel deze die gericht zijn op technischwetenschappelijke informatie als deze die gericht zijn op de begeleiding naar een
ontwikkelings-of onderzoeksproject.

Flanders’ FOOD wenst bedrijven te engageren om deel te nemen aan de
begeleidingscomissie.
•

Bedrijven die meedenken vanop de eerste rij moeten lid zijn van Flanders’ FOOD,
minstens voor de duur van het project, of van een collega-clusterorganisatie of
collectief centrum die mee het project uitvoert.

•

Bedrijven nemen deel aan een stukje co-financiering. Voor meer info hierover
contacteer Michèle Kint ( michele.kint@flandersfood.com of +32 489 54 88 91)
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