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\\ Wie zijn we?

• Uitvoerend agentschap voor de 
Vlaamse Overheid – hét 
aanspreekpunt voor alle ondernemers 
in Vlaanderen.

• We stimuleren en ondersteunen 
innovatie & ondernemerschap én 
dragen bij aan een gunstig 
ondernemersklimaat.
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\\ VLAIO subsidies o.a.

VLAIO

subsidiebudget 2019

€ 750 
miljoen VLAIO

Contactcenter

21.500

contacten

VLAIO

Personeel

368

• kmo-portefeuille
• kmo-groeisubsidie
• strategische transformatiesteun
• ecologiepremies
• ontwikkelingsprojecten
• onderzoeksprojecten
• Baekeland- en innovatiemandaten
• ICON (interdisciplinair coöperatief 

onderzoek)
• landbouwtrajecten
• COOCK (Collectief O&O en 

Collectieve Kennisverspreiding)
• TETRA
• …

-> www.vlaio.be



\\TETRA-programma

Programma voor 
• praktijkgericht onderzoek 

door 
• hogescholen 
• geïntegreerde opleidingen in de universiteiten
• Onderzoeksgroepen en -organisaties (EU-definitie!)
• grote onderaannemer(s): samen max 10% begroting

voor 
• ruime doelgroep Vlaamse, pref. niet-R&D intensieve 

ondernemingen & social profit organisaties
• kennis stroomt door naar het onderwijs

minstens 
2/3 begroting



\\ Doel TETRA-project

• Stimuleren van kennisoverdracht

• Brugfunctie tussen nieuwe technologie of recent afgewerkt 
onderzoek en concrete toepassings-mogelijkheden

• Vertaling en transfer van bestaande kennis 

• Projectresultaten op korte termijn na afloop van het project bruikbaar 
zodat de doelgroep sneller en efficiënter kan innoveren

• Projectresultaten geven aanleiding tot economische (en 
maatschappelijke) voordelen bij de doelgroep 

• Meerwaarde voor de studenten



\\ Eigendom en valorisatie van de resultaten

• cfr. Europese kaderregeling inzake staatssteun

• Eigenaar van de projectresultaten =
projectconsortium (hoofdaanvrager + partner(s))

• Algemene inzichten à ruime verspreiding

• Economisch valoriseerbare resultaten
à transfer van eigendoms- of gebruiksrechten (licenties)

• niet-exclusief
• aan marktconforme voorwaarden
• elk geïnteresseerd bedrijf/organisatie in de EU



\\ Rol begeleidingsgroep



\\ Begeleidingsgroep

• Ondernemingen en social profit organisaties, representatief voor de 
brede doelgroep en alle organisaties (collectieve centra, federaties, 
leveranciers, klanten, …incl. overheid) relevant voor de brede uitrol
van de resultaten op het einde v/h project

• Leden geloven in het belang van de projectresultaten en 
ondersteunen het project met woord en daad (reeds van bij de 
voorbereiding)

• Cofinancieren samen 7,5% (excl. Overheid, HS of Univ!)
• Invulling cofinanciering ≈ maat voor betrokkenheid doelgroep

• Goede interactie met de doelgroepbedrijven is essentieel
• vóór, tijdens (± om 6 m) en na het project
• project opvolgen, bijsturen, klankbord voor valorisatie



• Regelt rol en werking gebruikersgroep
• Verduidelijkt de rechten en plichten van de leden
• Te ondertekenen door alle leden

• Leden die een bijdrage leveren in de cofinanciering 
• engagement betaling

• Verklaring van de projectcoördinator dat alle reglementen zijn 
ondertekend à Agentschap Innoveren & Ondernemen
Zo lang niet in orde à opschorting betalingen!

\\ Reglement van orde



• Het initiatief communicatie project -> projectuitvoerders, zij zijn het 
contactpunt.

• Leden van de begeleidingsgroep communiceren -> na afstemming 
met projectuitvoerders.

• Correcte formaten van het logo zijn te vinden op : 
https://www.vlaio.be/nl/over-ons/logos

• Steeds erbij vermelden ‘met steun van’
• Bij voorkeur de groene versie, antraciet is ook toegelaten
• Compactere versie ook beschikbaar

\\ Communicatie

https://www.vlaio.be/nl/over-ons/logos


Vragen ?


