PPL Subsidiereglement Link2Innovate

1. Algemene bepalingen
Deze regeling maakt deel uit van het Interreg VA Vlaanderen-Nederland project Link2Innovate, dat op
9 februari 2016 door het Comité van Toezicht van Interreg Vlaanderen – Nederland 2014-2020 is
goedgekeurd.
Dit subsidiereglement legt de spelregels van de Projectpartner Light (“PPL”)-constructie vast.
Dit subsidiereglement is aanvullend op het Programmareglement voor de uitvoering van het
Samenwerkingsprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland 2014-2020 (”Programmareglement”).
Dit betekent dat de regels van het Programmareglement steeds van toepassing zijn en ook onverkort
gelden voor de PPL’s, tenzij op die punten waar het subsidiereglement verder strekt dan of een meer
nadere uitwerking geeft aan de regels van het Programmareglement.
Link2Innovate wordt uitgevoerd door acht incubatoren uit Vlaanderen en Nederland, met name
Innotek vzw, C-mine Crib NV, GreenBridge NV, Kamp C, Leuven.Inc vzw, N.V. Economische Impuls
Zeeland, Rewin Projecten BV en Twice Eindhoven BV (“Projectpartners”). Innotek vzw is tevens
projectverantwoordelijke. Iedere projectpartner beheert een PPL-budget en treedt ook op als
beherende partner voor de Projectpartners Light die onder hun PPL-budget ingekoppeld worden.
Het is de beherende Projectpartner die dit document overhandigt aan de Projectpartner Light, de
partij die als PPL opgenomen wenst te worden in het Link2Innovate project.

2. Situering
Link2Innovate is een project dat via samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse incubatoren
grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten in de grensregio Vlaanderen-Nederland wil opzetten
tussen startende/jonge technologiebedrijven (“Technostarters”) enerzijds en gevestigde
bedrijven/organisaties anderzijds.

De rationale achter het project is:




ten eerste de vaststelling dat innovatie steeds meer het domein lijkt van start-ups. Deze zijn
flexibel en durven vol voor een nieuw idee te gaan. Grotere bedrijven missen vaak deze
flexibiliteit en drive. Daarom is samenwerking een potentiële oplossing. Nogal wat bedrijven
staan huiverachtig tegenover de samenwerking met een start-up met weinig of geen trackrecord. Ook omgekeerd weten bedrijven die op zoek zijn naar nieuwe technologieën niet over
het bestaan in de grensregio van start-ups die hen daarvoor een oplossing kunnen bieden.
Een duw in de rug is dus welkom;
ten tweede missen vele start-ups de skills en ervaring om met gevestigde bedrijven samen te
werken en is er meestal nog experimentele ontwikkeling nodig om hun innovatieve
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technologie of product optimaal af te stemmen op de behoeften van een potentiële klant. Ook
hier is een duw in de rug welkom.
Focus wordt in het project gelegd op Technostarters die werkzaam zijn in één van de volgende
sleuteltechnologieën van de toekomst: micro- en nano-elektronica, fotonica, nanotechnologie,
industriële biotechnologie, geavanceerde materialen, geavanceerde fabricatiesystemen en –processen
of in ICT toegepast op die specifieke domeinen.
Initiatiefnemers en uitvoerende partners zijn acht incubatoren uit Vlaanderen en Nederland. Primaire
doelgroep zijn de startende/jonge technologiebedrijven die een innovatieve technologie of product
ontwikkeld hebben (Kleine Bedrijven (KB’s) of Kleine Ondernemingen (KO’s)) uit het ecosysteem van
deze incubatoren.
De staatssteun die in het kader van Link2Innovate aan de Projectpartners Light wordt verleend, is
geoorloofd
binnen
artikel
20
van
EU-verordening
nr.
651/2014
('Algemene
groepsvrijstellingsverordening').

3. Definities

3.1.

Interreg VA Vlaanderen-Nederland Programma

Betreft het Samenwerkingsprogramma Interreg VA Vlaanderen-Nederland 2014-2020:

http://www.grensregio.eu/mijn-project/downloads
3.2.

Programmareglement

Betreft het Programmareglement voor de uitvoering van het Samenwerkingsprogramma Interreg
Vlaanderen-Nederland 2014-2020:

http://www.grensregio.eu/mijn-project/downloads
3.3.

Grensregio Vlaanderen-Nederland

Het Interreg-programma tussen Vlaanderen en Nederland wordt uitgevoerd op het grondgebied van
(delen van) de vijf Vlaamse provincies en de drie zuidelijke Nederlandse provincies. In Vlaanderen
gaat het om de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant (enkel het
arrondissement Leuven) en West-Vlaanderen (met uitzondering van de arrondissementen Veurne en
Ieper). Aan Nederlandse zijde wordt het gebied gevormd door de provincies Limburg, Noord-Brabant
en Zeeland.

3.4.

Link2Innovate

Is een project goedgekeurd binnen het Interreg VA Vlaanderen-Nederland programma dat via
Vlaamse en Nederlandse incubatoren grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten in de grensregio
Vlaanderen-Nederland wil opzetten tussen startende/jonge technologiebedrijven enerzijds en
gevestigde bedrijven/organisaties anderzijds. Het project loopt van 1 april 2016 tot 31 maart 2019.

3.5.

KO (of KB)

Een kleine onderneming of een klein bedrijf is een onderneming waar minder dan 50 personen
werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal 10 miljoen EUR niet
overschrijdt. Informatie over mogelijke moeder- en dochterorganisaties dient, afhankelijk van de
grootte van hun participatie, mee in overweging genomen te worden. Om te bepalen of een
onderneming een KO of KB is, dient de KMO-test van Interreg ingevuld te worden:
http://www.grensregio.eu/mijn-project/downloads. Deze is opgesteld conform de Europese KMOdefinitie. Voor de berekening van deze indicatoren wordt verwezen naar de Verordeningen EU
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70/2001 en EU 364/2004, en de Aanbeveling van de Europese Commissie “2003/361/EG” van 6 mei
2003 (kennisgeving onder nummer C(2003) 1422).

3.6.

Experimentele ontwikkeling

“Het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschappelijke,
technologische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden, gericht op het ontwikkelen van
nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten. Dit kan ook activiteiten omvatten die gericht
zijn op de conceptuele formulering, de planning en documentering van alternatieve producten,
procedés of diensten.
Experimentele ontwikkeling kan prototyping, demonstraties, pilotontwikkeling, testen en validatie
omvatten van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten in omgevingen die representatief
zijn voor het functioneren onder reële omstandigheden, met als hoofddoel verdere technische
verbeteringen aan te brengen aan producten, procedés of diensten die niet grotendeels vast staan. Dit
kan de ontwikkeling omvatten van een commercieel bruikbaar prototype of pilot die noodzakelijkerwijs
het commerciële eindproduct is en die te duur is om te produceren alleen met het oog op het gebruik
voor demonstratie- en validatiedoeleinden.
Onder experimentele ontwikkeling wordt niet verstaan routinematige of periodieke wijziging van
bestaande producten, productielijnen, fabricageprocessen, diensten en andere courante activiteiten,
zelfs indien die wijzigingen verbeteringen kunnen inhouden.”

3.7.

Stuurgroep

De Stuurgroep bestaat uit één afgevaardigde van elke Projectpartner, inclusief Innotek vzw. De
Stuurgroep selecteert en beslist welke grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten tussen
innovatieve Technostarters en bedrijven of organisaties door Link2Innovate ondersteund zullen
worden.

4. Potentiële Projectpartners Light van Link2Innovate
De potentiële Projectpartners Light van Link2Innovate zijn startende/jonge technologiebedrijven
(Technostarters):
 die KO of KB zijn;
 die minder dan 7 jaar geleden zijn opgericht te rekenen tot de startdatum van Link2Innovate
(dus opgericht op of na 1 april 2009);
 met een uitbatingszetel in de Grensregio Vlaanderen-Nederland of met een uitbatingszetel
buiten deze grensregio indien voldoende gemotiveerd dat de effecten van de beoogde
samenwerking ook ten gunste van de Grensregio Vlaanderen-Nederland zijn;
 die innovatieve producten of diensten ontwikkelen voor slimme toepassingen van
sleuteltechnologieën zoals micro- en nanoelektronica, fotonica, nanotechnologie, industriële
biotechnologie, geavanceerde materialen, geavanceerde fabricatiesystemen en –processen of
ICT-toepassingen ontwikkelen die met die sleuteltechnologieën te maken hebben;
 die in samenwerking willen treden met potentiële afnemers van hun producten aan de
overzijde van de landsgrens.

5. Toegekende steun
De geselecteerde technologiebedrijven die als PPL opgenomen worden in Link2Innovate (32 in totaal
of 4 per deelnemende Projectpartner) kunnen via Link2Innovate beschikken over een budget van
gemiddeld 25.000 € (gemiddeld 20.000 € voor experimentele ontwikkeling van hun product/dienst
om deze optimaal af te stemmen op de behoeften van het gevestigde bedrijf waarmee zij
samenwerken en gemiddeld 5.000 € voor het inhuren van een business coach die hen zal bijstaan bij
het opzetten en de uitvoering van dit samenwerkingsproject).
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Van deze toegekende budgetten kan 45% gesubsidieerd worden via Link2Innovate. De overige 55%
is ten laste van de PPL. Het gaat hierbij om eigen, privaat kapitaal van de PPL. Cofinanciering door
andere private of publieke instanties is hiervoor niet toegelaten.
De staatssteun die gegeven wordt, is geoorloofd op basis van de algemene
groepsvrijstellingsverordening (AGVV, verordening (EU) Nr. 651/2014), art. 20 “Steun voor

samenwerkingskosten gemaakt door aan projecten voor Europese territoriale samenwerking
deelnemende KMO’s”:

1. “Steun voor samenwerkingskosten gemaakt door aan projecten voor Europese territoriale
samenwerking (ETC) deelnemende kmo's die onder Verordening (EU) nr. 1299/2013 van
het Europees Parlement en de Raad vallen, is verenigbaar met de interne markt in de zin
van artikel 107, lid 3, van het Verdrag en is van de aanmeldingsverplichting van
artikel 108, lid 3, van het Verdrag vrijgesteld, mits de in dit artikel en in hoofdstuk I
vastgestelde voorwaarden zijn vervuld.
2. De in aanmerking komende kosten zijn de volgende:
a) kosten voor organisatorische samenwerking, met inbegrip van de kosten van
personeel en kantoren voor zover die verband houden met het
samenwerkingsproject;
b) kosten voor door externe consultants en dienstverrichters verleende advies- en
ondersteuningsdiensten met betrekking tot samenwerking;
c) reiskosten, kosten van uitrusting en investeringsuitgaven die rechtstreeks met het
project verband houden, afschrijving van werktuigen en uitrusting die rechtstreeks
voor het project worden gebruikt.
3. De in lid 2, onder b), bedoelde diensten zijn niet van permanente of periodieke aard, noch
behoren zij tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming, zoals routinematig
belastingadvies, gangbare juridische dienstverlening of routinematige reclame.
4. De steunintensiteit bedraagt ten hoogste 50 % van de in aanmerking komende kosten.”
Binnen het project Link2Innovate is de steun echter begrensd tot 45%.
6. Selectieprocedure

6.1.

Detectie, Screening en Matchmaking

6.1.1. Detectie
Iedere deelnemende partner/incubator detecteert binnen zijn ecosysteem startende/jonge
technologiebedrijven die mogelijks in aanmerking komen om aan Link2Innovate deel te nemen.
Detectie, screening en matchmaking gebeuren doorlopend tijdens de looptijd van Link2Innovate.
Hierbij worden de volgende screeningcriteria in acht genomen:
a) geen onderneming in moeilijkheden zoals gedefinieerd in het kader van de voorschriften
inzake staatssteun van de Europese Unie;
b) geen onderneming ten aanzien waarvan een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een
besluit van de Europese Commissie waarbij eerdere steun onrechtmatig en onverenigbaar met
de interne markt is verklaard;
c) organisatie met rechtspersoon;
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d) minder dan 7 jaar geleden opgericht te rekenen tot de startdatum van Link2Innovate (dus
opgericht op of na 1 april 2009);
e) uitbatingszetel in de Grensregio Vlaanderen-Nederland of uitbatingszetel buiten deze
grensregio indien voldoende gemotiveerd dat de effecten van de beoogde samenwerking ook
ten gunste van de Grensregio Vlaanderen-Nederland zijn;
f)

KO of KB zijn;

g) innovatief product of dienst ontwikkeld hebben dat verder dient geoptimaliseerd te worden
door samenwerking met een ander bedrijf of organisatie;
h) sleuteltechnologie en/of ICT ondersteunend voor sleuteltechnologie;
i)

bereidheid tot samenwerking over de grens;

j)

experimentele ontwikkeling met grensoverschrijdende partner in het kader van Link2Innovate
moet een belangrijke stap zijn voor de doorbraak van het product of dienst;

k) nood hebben aan en medewerking verlenen aan ondersteuning door een externe business
coach om het samenwerkingsproces succesvol te kunnen doorlopen;
l)

bereid zijn en ook de capaciteiten hebben om te voldoen aan alle vereisten van deelname als
Project Partner Light aan het Link2Innovate project;

m) mogelijkheid om binnen de beschikbare budgetten en binnen een maximale projectduur van
12 maanden tot concrete resultaten te komen onder de vorm van een grensoverschrijdende
samenwerking. Indien noodzakelijk kan deze projectduur door de Stuurgroep verlengd
worden op basis van een gemotiveerde aanvraag door de samenwerkende partijen. De
uiterste einddatum van 31 december 2018 voor partner light trajecten kan echter in geen
geval overgeschreden worden.
6.1.2. Screening
Bij een positieve screening van de Technostarter wordt door de beherende Projectpartner een
identificatiefiche opgemaakt die volgende gegevens bevat:








identificatie van het bedrijf en contactpersonen;
invulling van bovenstaande selectiecriteria a)-f)
korte beschrijving van activiteiten, technologie, product, dienst;
profiel van gezochte partner (bedrijf/organisatie);
beschrijving van de behoefte/vraag van de Technostarter naar experimentele ontwikkeling;
beschrijving van de behoefte/vraag van de Technostarter naar externe business coach;
specifieke opmerkingen.

Deze identificatiefiches worden doorgegeven aan de projectpartners aan de andere kant van de grens
om na te gaan of in hun ecosysteem bedrijven of organisaties zijn waarmee de Technostarter zou
kunnen samenwerken.
6.1.3. Matchmaking
Op de stuurgroepbijeenkomsten van Link2Innovate stellen de projectpartners de bedrijven of
organisaties voor die in aanmerking komen voor grensoverschrijdende samenwerking met de
gedetecteerde Technostarters. Voorwaarde voor deze bedrijven/organisaties is dat zij voldoende
ruimte hebben voor bijkomende de-minimissteun, overeenkomstig EU-verordening nr. 1407/2013.
Hiertoe dienen deze bedrijven/organisaties een de-minimisverklaring aan te leveren.
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Indien er wederzijdse interesse is tussen een Technostarter en een bedrijf/organisatie voor
grensoverschrijdende samenwerking in het kader van Link2Innovate en dit laatste bedrijf/organisatie
aan haar verplichtingen met betrekking tot de de-minimisregelgeving heeft voldaan, komt het
samenwerkingsproject in aanmerking voor selectie door de Stuurgroep.

6.2.

Selectie

De Stuurgroep beslist welke samenwerkingsprojecten worden goedgekeurd en onder welke
voorwaarden. Bij de selectie van de meest beloftevolle samenwerkingsprojecten worden volgende
beslissingscriteria (mee) in overweging genomen:






Meerwaarde voor de Grensregio Vlaanderen-Nederland
Technisch-economische haalbaarheid
Innovatie-inhoud
Uitvoerbaarheid binnen projectperiode
Kansen op blijvende samenwerking.

Indien een samenwerkingsproject (combinatie Technostarter en bedrijf/organisatie) door de
Stuurgroep wordt goedgekeurd, brengt de beherende Projectpartner de geselecteerde Technostarter
en het geselecteerde bedrijf/organisatie hiervan schriftelijk op de hoogte.
De beherende Projectpartner verstuurt een toekenningsbrief aan het partnerbedrijf/-organisatie
waarin wordt aangegeven dat het om Nederlandse of Belgische de-minimissteun gaat en wat het
concrete steunbedrag is.
Na ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen de beherende projectpartner en de
PPL (“Partner Light Overeenkomst”) wordt een Link2Innovate Projectpartner Light via het e-loket
als projectpartner toegevoegd, inclusief kosten-en financieringsplan en declaratieprognose.
De Partner Light Overeenkomst, de KMO/MKB-test, de de-minimisverklaring van het
partnerbedrijf/organisatie en de toekenningsbrief worden door de beherende Projectpartner als
bijlagen opgeladen in het e-loket.
Indien een samenwerkingsproject door de Stuurgroep wordt afgekeurd, brengt de beherende
Projectpartner de Technostarter en het partnerbedrijf/-organisatie hiervan schriftelijk op de hoogte
met een gepaste verantwoording.

7. Partner Light Overeenkomst
De Partner Light Overeenkomst legt de samenwerking vast tussen de beherende partner en de PPL en
bepaalt hoe de toegekende steun zal gebruikt worden. De Partner Light Overeenkomst zal worden
opgesteld op basis van de leidraad voor het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst met een
Projectpartner Light van Interreg Vlaanderen-Nederland (versie A voor Innotek vzw als
projectverantwoordelijke en versie E voor de overige Projectpartners). Voor het opmaken van het
budget worden hiervoor de richtlijnen gebruikt die binnen Interreg V Vlaanderen-Nederland projecten
toepasselijk zijn.
De Partner Light Overeenkomst omvat minstens de volgende onderwerpen:
1. beschrijving van:




de inhoud van het partner light traject
de periode waarin de PPL subsidiabele kosten kan maken (de looptijd van het partner light
traject)
het kostenplan en de financieringsafspraken conform het Programmareglement;
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2. de promotie- en publiciteitsrichtlijnen voor de PPL;
3. verwijzing naar het PPL Subsidiereglement Link2Innovate;
4. de noodzaak om de kosten te declareren ten laatste 5 maanden na betaling en ten laatste 1 maand
na het einde van het Link2Innovate project;
5. enkel kosten die gemaakt zijn in overeenstemming met de subsidiabiliteitsregels uit het
Programmareglement § 4 en die binnen de in de samenwerkingsovereenkomst gedefinieerde periode
vallen, komen in aanmerking voor subsidie;
6. de subsidie zal door de beherende Projectpartner doorgestort worden aan de PPL;
7. informatieverplichtingen voor de PPL voor inhoudelijke voortgangs- en eindrapportages en het
naslagwerk waarin de projectresultaten worden voorgesteld.

8. Selectie externe business coach
De selectie van de geschikte externe business coach gebeurt in overleg tussen de PPL, het
partnerbedrijf/organisatie, de beherende Projectpartner en de projectverantwoordelijke.

9. Plan van aanpak

De geselecteerde externe business coach stelt in overleg met de PPL en het partnerbedrijf/organisatie
een plan van aanpak op met daarin een overzicht van de werkzaamheden die de partijen zullen
ondernemen om tot een succesvolle samenwerking te kunnen komen.

10. Slotbepalingen

10.1. Promotie en publiciteit
Projectpartners Light zullen moeten voldoen aan de voorwaarden inzake promotie, welke door
Interreg in het Programmareglement worden gesteld.
Specifieke aandacht wordt gevestigd op de verplichting van de Projectpartners Light om gedurende de
periode van uitvoering van het projectpartner light traject, zoals bepaald in de Partner Light
Overeenkomst:



een affiche (minimaal A3-formaat) met specifieke informatie over Link2Innovate en
steunvermelding van de Europese Unie op te hangen op een voor het publiek goed zichtbare
plek zoals de inkomhal of onthaal van de PPL;
een projectbeschrijving met het doel en de resultaten van Link2Innovate op te nemen op de
eigen website van de PPL (voor zover deze bestaat). Hierbij wordt de nadruk gelegd op de
financiële steun door de Europese Unie. Het verplichte logo in kleur moet duidelijk en
onmiddellijk zichtbaar zijn bij het openen van de desbetreffende pagina (zonder dat daarbij
naar beneden hoeft gescrold te worden).

De algemene regels met betrekking tot het gebruik van het verplichte Interreg Vlaanderen-Nederland
logo waarin het embleem van de Europese Unie en verwijzingen naar de ‘Europese Unie’ en het
‘Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling’ zijn opgenomen, zijn integraal van toepassing.
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10.2. Staatssteun
Subsidie op grond van deze regeling wordt verleend als geoorloofde staatssteun op grond van Art 20
van EG 651/2014 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV, verordening
(EG)651/2014).

10.3. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking na goedkeuring door de Managementautoriteit Interreg VlaanderenNederland.
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