SEMINARIE SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN
TER ONDERSTEUNING VAN INNOVATIE

dinsdag 7 september 2010 om
16u, Kortrijk Innovatiecentrum

Innoveren als KMO : minder duur dan je denkt !
Laat de overheid (mee)financieren
Als KMO kan u rekenen op de steun van de Vlaamse en federale overheid bij de uitwerking en
realisatie van product- en procesinnovaties. Misschien is het voor u niet helemaal duidelijk
welke subsidies er bestaan, wanneer u ervoor in aanmerking komt en waar u hiervoor terecht
kan.
Om op deze vragen een antwoord te bieden, organiseert FoodGate (www.foodgate.be) in
samenwerking met diverse partners een seminarie waarin een overzicht wordt gegeven van de
meest toegankelijke steunmaatregelen voor KMO’s. Deze maatregelen worden toegelicht aan
de hand van concrete cases en praktische voorbeelden uit de voedingssector.
Programma:

16u00

Ontvangst

16u30

Inleiding en overzicht – Inge Arents (IWT) (www.iwt.be)

16u45

KMO-portefeuille – Dries Dezitter (IWT)
Via de KMO-portfeuille kunnen KMO's subsidies krijgen voor technologieverkenning
opleiding, advies, en internationaal ondernemen. Jaarlijks kunnen KMO’s genieten van
een tegemoetkoming tot max 15.000 €.

www.kmo-portefeuille.be
17u05

KMO- en O&O-programma – Dominique De Geest (Innovatiecentrum WestVlaanderen)
Innoverende KMO’s en startende ondernemingen die willen werken aan nieuwe producten,
processen, diensten en/of concepten, kunnen steun krijgen via het KMO-programma van
het IWT. (www.innovatiecentra.be)

17u35

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers – een fiscale
subsidie voor R&D– Inge Timmerman (Deloitte)
Onder bepaalde voorwaarden genieten ook bedrijven die R&D-medewerkers tewerkstellen
van een gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing.

17u50

Strategisch Ondernemen 2009-2011 – Geert Dauwe (Agentschap Ondernemen)
Bedrijfsgericht project dat Vlaamse KMO’s de kans biedt om zich tegen een betaalbare prijs
strategisch te versterken en verder te professionaliseren door de implementatie van een
extern advies. (www.agentschapondernemen.be)

18u05

KMO vindt VITO – Karen Vanderstraeten (VITO) (www.vito.be)
Via PRODEM stelt VITO haar uitgebreide kennis ter beschikking van de Vlaamse KMO’s
door begeleiding bij de eerste stappen naar een duurzame economie .

18u20

Vragen

18u45

Walking dinner (Lounge Crealab – www.crealab.be)

Dit seminarie is voor u relevant indien u:
 Informatie wil over de steunmaatregelen voor innovatie binnen de voedingssector
 Concrete cases wil kennen van product- of procesinnovatie binnen de voeding waarbij
financiering door de overheid mogelijk is.
 Meer te weten wil komen over innovatie in de voedingssector
Inlichtingen en informatie :
Flanders Food : Stefan Coghe : stefancoghe@flandersfood.com (Tel: 02/788.43.63) :
www.flandersfood.com
Innovatiecentrum West-Vlaanderen : Dominique De Geest :
Dominique.de.geest@innovatiecentrum.be (Tel : 056/28.28.82) : www.innovatiecentra.be

