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SME Innovation Projects
KMO Innovatieprojecten
Vlaanderen
Aim of Programme

Doelstelling programma

► Stimulate innovation in SMEs.
► Knowledge
is
developed,
collected
and
subsequently implemented or applied creatively in
the SME. This results in new, modified or improved
products, processes or services.
► The project is executed by the company and/or in
collaboration with partners.

► Bevorderen van innovatie in kmo’s.
► Kennis wordt ontwikkeld, verzameld en later
geïmplementeerd in de kmo. Dit resulteert in nieuwe
of verbeterde producten, processen of diensten.
► Het project wordt uitgevoerd door het bedrijf en/of in
samenwerking met partners.

Funding Conditions

Subsidie voorwaarden

► Subsidies are based on a percentage of the eligible
costs. These eligible costs consist of project related
payroll costs, direct costs (operating costs and
depreciation of the equipment) and to a limited
extent indirect (general) costs.
► The basic subsidy rate is 35% (maximum funding of
€ 250,000), an extra 10 % because of the European
collaboration within EraSME is possible if none of
the partners (companies) is participating for more
than 70 % of the costs, an extra 10 % is possible
when the company is a Small Enterprise.
► Projects can be funded for max 2 years.
► Applicants comply with the European SMEdefinition.

► De steun is gebaseerd op een percentage van de in
aanmerking komende kosten. Deze bestaan uit
personeelskosten met betrekking tot het project,
directe kosten (werkingskosten en afschrijvingen en
in beperkte mate indirecte(algemene) kosten).
► De basissteun bedraagt 35% (maximumsteun van
€ 250.000); een extra 10% steuntoeslag kan
toegekend
worden
vanwege
de
Europese
samenwerking binnen EraSME indien er geen enkel
bedrijf meer dan 70 % van de kosten draagt; een
extra 10 % steuntoeslag kan toegekend worden
indien het bedrijf een kleine onderneming (ko) is.
► De maximale projectduur bedraagt 2 jaar.
► Aanvragers voldoen aan de Europese kmo-definitie.

Requirements

Vereisten

► Convincing extent of innovation and the related
knowledge acquisition.
► Convincing quality of the proposal.
► Demonstration of valorization potential and potential
share for Flanders in terms of labor and
investments.

► Overtuigende innovatiesprong en kennisverwerving.
► Overtuigende kwaliteit van het projectvoorstel.
► Overtuigend valorisatiepotentieel en potentieel aan
toegevoegde waarde (= onder de vorm van
tewerkstelling en/of investeringen) in Vlaanderen.

Remarks

Opmerkingen

► A preliminary meeting is mandatory before
submitting a proposal.
► Minimum 2 SME’s from 2 participating countries.

► Een voorbespreking is wenselijk alvorens een
projectaanvraag in te dienen.
► Minimum 2 kmo’s van 2 verschillende deelnemende
landen.
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