Ambient Assisted Living
Projectoproep 2016 - 26 februari 2016– 26 mei 2016
1. Het AAL II - programma

Het AAL II – programma (Ambient Assistent Living) is gericht op de ontwikkeling en het implementeren van
innovatieve oplossingen gebaseerd op informatie- en communicatietechnologieën ten voordele van ouderen.
AAL-projecten worden gefinancierd door de landen die deelnemen aan het initiatief en door de Europese
Commissie. Het initiatief telt 22 lidstaten en de partnerships voor de projecten worden opgesteld tussen de
begunstigden van de deelnemende landen.
Het programma lanceert dit jaar haar derde projectoproep. De projectvoorstellen zullen geëvalueerd worden
door een panel van internationale experten afkomstig uit de industrie, universiteiten en organisaties van
eindgebruikers. De projectoproep is geopend van 26 februari tot 28 mei 2016.
Informatie over deze oproep vindt u op de website:
http://www.aal-europe.eu/get-involved/call-2016/

2. Thema’s van AAL II – projecten in 2015
Het thema van de AAL-oproep van 2016 is:
“Living well with dementia”-Providing integrated solutions based on ICT to support the wellbeing of people
living with dementia and their communities
3. Voorbereiding en deelname aan projecten
AAL-projecten zijn gericht op de deelname van ondernemingen, organisaties van eindgebruikers en in mindere
mate universiteiten. De projecten moet een transnationaal karakter hebben en de deelname van minstens 3
entiteiten van 3 deelnemende landen impliceren. Binnen elk project moet een coördinator de rol van leader van
het project op zich nemen. Projecten hebben een duur van 24 tot 36 maanden. De projecten moeten een
innovatieve oplossing impliceren die verplicht wordt getest in twee landen van het project. De eindgebruikers
moeten vanaf het begin bij het verloop van het project betrokken worden. Elk pilootproject zal maximum 1 jaar
na het begin van het project van start gaan. De project moeten gebaseerd zijn op een sterk businessplan en de
resultaten van het project moeten 2 jaar na het einde van het project gecommercialiseerd worden.

4. Indienen van projecten
De voorstellen moeten ingediend worden via de website: http://proposals.aal-europe.eu
Parallel met hun Europese voorstel, kunnen Brusselse begunstigden een financieringsaanvraag indienen bij
Innoviris. Voorstellen die niet bij Innoviris worden ingediend, komen niet in aanmerking voor financiële
steun.

5. Financiering van de projecten
Na de evaluatie worden de beste consortia geselecteerd voor een financiering. Elk lid van het consortium
wordt gefinancierd door zijn eigen financieringsinstelling volgens de regels die van toepassing zijn op nationaal
of regionaal niveau.

Elke deelnemer van het project brengt een wetenschappelijk en financieel verslag uit volgens de regels die van
toepassing zijn in de financieringsinstelling. Daarnaast moeten de coördinatoren van de projecten één keer per
jaar een wetenschappelijk en financieel verslag voorleggen aan het Secretariaat van het AAL-programma.
6. Financiële tegemoetkoming (maxima)
Voor Brusselse organisaties, zijn is de klassieke tegemoetkoming van Innoviris van toepassing:
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7. Centrale toelatingscriteria voor AAL
De projecten moeten beantwoorden aan de toelatingscriteria van het AAL-programma. We vragen u
aandachtig de informatie te lezen over de criteria in de tekst van de oproep en in de handleiding voor
deelnemers.

8. Criteria van Innoviris:
Voor deze oproep financiert Innoviris volgende entiteiten:



Privéondernemingen met een exploitatie-of maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
Universiteiten, onderzoeksinstellingen, organisaties

Belangrijk:
 Begunstigden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – onderzoeksinstellingen, ondernemingen en
organisaties – kunnen deelnemen aan de AAL-oproep zonder de vereiste van een andere Brusselse
partner.
Toelatingscriteria voor organisaties
De tegemoetkoming voor organisaties zal worden berekend op basis van hun structurele activiteiten
(organisaties zonder economische activiteiten/organisaties met economische activiteiten).
De tegemoetkoming voor organisaties zal bepaald worden via een analyse van hun boekhouding en statuut.
Organisaties die deelnemen aan deze oproep worden gevraagd om het document “Inlichtingenverklaring met
betrekking tot de economische activiteiten van de organisatie” te raadplegen. Dit document is beschikbaar in
de toolbox voor organisaties. De verklaring moet worden toegevoegd aan het regionaal aanvraagformulier.
Bovendien moeten Brusselse entiteiten volgende regionale toelatingscriteria respecteren:
 (een deel van) de activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontwikkelen
 een innovatief O&O-project voorstellen dat een gunstige impact kan hebben op de economie, de
werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest




aantonen dat de entiteit zijn/haar deel van het project kan financieren (van toepassing op
ondernemingen en organisaties met economische activiteiten)
verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben vervuld

9. Opvolging van projecten bij Innoviris
Conform de regionale voorschriften, zal Innoviris de wetenschappelijke en financiële opvolging van het project
verzekeren. De Brusselse partners moeten verslag uitgeven van en hun uitgaven verantwoorden bij Innoviris.
Het instituut verzekert op haar beurt de financiering van het project conform het opgestelde budget en de
overeenkomst die getekend werd met de begunstigden.

10. Contact en bijkomende informatie
Innoviris stelt een premie ter beschikking voor het opzetten van AAL-projecten. Gelieve de Connect-pagina te
raadplegen.
11. Contactpersoon voor het opzetten en de opvolging van uw AAL-project
Beata Bibrowska- EU RDI Project Advisor, NCP AAL II, bbibrowska@innoviris.brussels -02 600 50 22

