
 

        Info specifiek voor KMO’s 

Horizon 2020 SME Innovation Associate for Business/Researchers 
Deze PILOT is een ‘matchmaking’ financieringsprogramma van de Europese Commissie onder Horizon 

2020/LEIT/Innovation for SME’s waarbij 90 KMO’s gedurende één jaar een onderzoeker op postdoc 

niveau kunnen aanwerven om een innovatief idee in de praktijk te brengen. 

Voor wie? 
- Voor Europese KMO’s of start-up’s (hierna kortweg omschreven als KMO’s) met een 

innovatief idee, een goed rekruteringsplan en een tekort aan skills op de lokale arbeidsmarkt. 

- Voor postdocs met een innovatief idee op zoek naar een Europees bedrijf, die tussen 

september 2014 en september 2017 max. 1 jaar in het land van de KMO hebben verbleven 

(i.e. Marie Sklodowska Curie Mobility Rule (p. 4) – dus bijv. voor postdoc onderzoekers die in 

het buitenland willen werken of juist willen terugkeren naar hun eigen land). 

Hoe gaat het in zijn werk? 
(1) Februari-juni 2016: De Europese Commissie zet een matchmaking platform op via het 

Euraxess jobportaal. (Tip! Gebruik de filter.) KMO’s kunnen er een manifestation of interest 

publiceren met hun innovatief idee en mogelijk jobaanbod. Onderzoekers kunnen contact 

opnemen met bedrijven wier interesse overeenstemt met hun expertise. Op basis van deze 

feedback past een KMO haar grant application aan en dient in vóór 30/06/2016. 

(2) Juli 2016-februari 2017: Optioneel! KMO’s kunnen een geschikte kandidaat rechtstreeks 

aanwerven dankzij het Euraxess matching platform, maar (!) dan zonder grant.  

(3) Maart-juni 2017: De 90 geselecteerde KMO’s kunnen mét een grant via een open 

rekruteringsproces de beste kandidaat aanwerven.  

(4) September 2017 – augustus 2018: Alle geselecteerde postdocs krijgen een contract van 1 

jaar mét trainingsaanbod van de Europese Commissie. 

Waarom wel doen (KMO’s)? 
- Alle KMO’s kunnen via Euraxess internationaal een match vinden met schaarse expertise 

- Alle KMO’s kunnen via het matchmaking platform onderzoekers rekruteren op eigen 

middelen  

- Geselecteerde KMO’s krijgen het jaarloon voor een postdoc’er én opleidingsbudget van 

september 2017 tot augustus 2018 

Waarom niet doen? 
- De selectieprocedure is eenvoudig, maar duurt lang. 

Goed om te weten 
- Dit is een pilootprogramma en is daarom nog weinig bekend. 

- De “Marie Sklodowska Curie Mobility Rule” (p.4) is van toepassing. 

- De selectiecriteria betreffen niet alleen het innovatief idee, maar ook de voorgestelde HR- 

procedure binnen het bedrijf (open rekrutering, ontplooiingskansen, remuneratie). 

- De aanwerving mét grant is strikt gebonden aan de termijn van 1/9/2017 tot 30/8/2018. 

Meer info?  
Bekijk de brochure voor KMO’s, de brochure voor onderzoekers, de oproep, het werkprogramma of 

contacteer de EU-cel via eu-cel@ugent.be. 
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