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DEVELOPMENT PROJECT ONTWIKKELINGSPROJECT

AIM OF PROGRAMME

Development projects play a key role in the realization of a business case that has 
the potential to strengthen SMEs. This type of project includes the development of 
a completely new or significantly innovative (improved) product, process, service or 
concept, and the result has a significant impact on the performance of the compa-
ny. That impact is rather short-term.

FUNDING CONDITIONS

• Companies (which comply with the European SME definition) with operational 
activities in the Flemish Region.

• Subsidy between EUR 25,000 and EUR 500,000.

• Maximum duration of in principle 24 months.

• Projects with a military affinity are not eligible!

• The support is based on a percentage of the eligible costs (staff costs related to 
the project, operating costs, depreciations and, to a limited extent, indirect costs).

• The basic subsidy rate is 25%, which is increased with 10% in case of a relevant 
and substantial crossborder cooperation between at least two independent 
companies. In case of cooperation, none of the companies contributes more 
than 70% of the budget in the project budget. Subsidy rates increase by 10% for 
medium-sized companies (mo) and by 20% for small enterprises (ko).  
The total subsidy rate is limited to a maximum of 50%.

REQUIREMENTS

A substantiated business case is essential. The company is aware of any barriers 
and how to overcome them, is able to motivate the resources which are required 
for the project and what the expected return will be. It has to demonstrate that 
the realization of the innovation will strengthen the position of the company in the 
first years after the (successful) completion of the development project.

REMARKS

All info on: www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/ontwikkelingsproject/
wat-is-een-ontwikkelingsproject 

DOELSTELLING PROGRAMMA 

Ontwikkelingsprojecten spelen een sleutelrol in de realisatie van een business case 
die potentieel heeft om kmo’s te versterken. Dit type project omvat de ontwikke-
ling van een volledig nieuw of beduidend vernieuwend (verbeterd) product, proces, 
dienst of concept, en het resultaat heeft een belangrijke impact op de prestaties 
van het bedrijf. Die impact situeert zich eerder op korte termijn.

SUBSIDIE VOORWAARDEN 

• Ondernemingen (die voldoen aan de Europese kmodefinitie) met operationele 
activiteiten in het Vlaamse Gewest.

• Steun min. 25.000 EUR en max. 500.000 EUR.

• Maximum duur van in principe 24 maanden.

• Projecten met een militaire affiniteit komen niet in aanmerking!

• De steun is gebaseerd op een percentage van de in aanmerking komende kosten 
(personeelskosten met betrekking tot het project, werkingskosten, afschrijvingen 
en in beperkte mate indirecte kosten).

• Het basissteunpercentage bedraagt 25 % en wordt verhoogd met 10 % indien een 
relevante en substantiële grensoverschrijdende samenwerking voorzien is tussen 
minstens twee onafhankelijke bedrijven (geen van de partners draagt meer dan 
70 % budgettair aandeel in de projectbegroting). De steunpercentages verhogen 
met 10 % voor middelgrote ondernemingen (mo) en met 20 % voor kleine onder-
nemingen (ko). Het totale steunpercentage is begrensd tot maximaal 50 %.

VEREISTEN 

Een onderbouwde business case is essentieel. Het bedrijf is op de hoogte van 
eventuele barrières en hoe die te overwinnen, kan onderbouwen welke middelen 
nog nodig zijn voor het gehele traject én wat de verwachte return zal zijn. Er wordt 
aangetoond dat de realisatie van de innovatie de positie van de onderneming zal 
versterken in de eerste jaren na het (succesvol) beëindigen van het ontwikkelings-
project.

OPMERKINGEN

Alle informatie is beschikbaar op www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/ontwik-
kelingsproject/wat-is-een-ontwikkelingsproject

CONTACT INFO
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