Rise- Innovatieve start-ups
Reglement – Oproep van mei 2016
A) Ondernemingen die in aanmerking komen
Elke onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet, kan zich, met oog op de toepassing van
een strategisch innovatieplan (SIP), kandidaat stellen voor de steun van het Gewest :
• de onderneming moet een kleine onderneming zijn volgens de ordonnantie van 26 maart
2009 ter bevordering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie en de definitie in de
aanbeveling 2003/361/CE van de Commissie betreffende de grootte van ondernemingen.
De berekening wordt gemaakt op basis van de gegevens van de kandidaat-onderneming en
andere partnerondernemingen of ondernemingen die met de kandidaat-onderneming
verbonden zijn ;
• de onderneming moet haar activiteiten geheel of voor een deel uitoefenen op het
grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;
• elke kleine onderneming moet minder dan 5 jaar voor de toekenning van de steun opgericht
zijn en, op de datum van de toekenning van de steun, aan volgende voorwaarden voldoen :

•
•
•

▪

ofwel levert de onderneming een evaluatie die verricht werd door een externe
en onafhankelijke expert, op basis van een activiteitenplan dat aangeeft dat de
onderneming in de toekomst producten, diensten of processen zal ontwikkelen
die technologisch nieuw zijn of een wezenlijke verbetering inhouden tegenover
de techniek die in de betrokken sector binnen de Europese Gemeenschap
gehanteerd wordt. Het activiteitenplan moet een risico op een technologische of
industriële mislukking inhouden

▪

ofwel vertegenwoordigen de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling binnen
de onderneming minstens 10 % van de totale werkingskosten van de
onderneming tijdens één van de drie jaren die voorafgaan aan de toekenning van
de steun. Bij een beginnende onderneming zonder financiële voorgeschiedenis,
wordt het cijfer bij de audit van het lopende boekingsjaar bevestigd door een
externe boekhoudkundige expert

de onderneming moet het stimulerend effect van de toelage voor de uitvoering van het SIP
aantonen
de onderneming moet haar verplichtingen vervuld hebben in het kader van voorgaande
steun toegekend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
de onderneming mag in het verleden niet verkozen zijn geweest tot innovatieve start-up
door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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DOELSTELLING
Het initiatief « RISE – Innovatieve start-ups » heeft als doelstelling de ontwikkeling van
ondernemingen met een hoog innovatievermogen te bevorderen. De onderneming(en) die gekozen
word(en) tot innovatieve start-up(s) van het jaar krijg(t)/(en) een subsidie van maximum €500.000
over een periode van maximum 3 jaar om (een deel van) haar/hun strategisch innovatieplan te
financieren.

STRATEGISCH INNOVATIEPLAN (SIP)
Het strategisch innovatieplan is een algemeen programma (OOI, financiën, business development)
dat in detail de visie en de strategie van de innovatieve start-up(s) uiteenzet. Het SIP kan
verschillende producten en diensten dekken.
De toepassing van het SIP moet een gunstige impact hebben op de economie, de werkgelegenheid
en het leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hieronder vindt u een illustratie van de mogelijke omvang van het Strategisch Innovatieplan dat
door Innoviris gefinancierd wordt (fase 2 tot 5) en hoe dit past in de globale strategie van de
onderneming.

BEDRAG VAN DE FINANCIERING
Het initiatief « RISE - Innovatieve start-up(s) » kent een subsidie toe aan de onderneming(en) die
worden uitgekozen als de innovatieve onderneming(en) van het jaar. Deze subsidie bedraagt
maximum €500.000 en kan worden gebruikt om allerhande uitgaven met betrekking tot de
uitvoering van het SIP te dekken. Het kan gaan om volgende kosten :
•
personeelskosten
•
werkingskosten
•
investeringskosten
•
kosten voor onderaannemers
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INDIENEN EN SELECTIE VAN DE KANDIDATUREN
De dossiers moeten worden opgesteld aan de hand van een formulier dat beschikbaar is op de
website van Innoviris (www.innoviris.be). Dossiers die in een andere vorm worden ingediend,
worden niet behandeld.
De kandidaturen moeten ingediend worden bij Innoviris, het Brussels Instituut voor Onderzoek en
Ontwikkeling, Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel, ten laatste op 15 juli 2016 om 14u. Er wordt
geen rekening gehouden met de kandidaturen die na deze datum worden ingediend.
Het dossier moet alle informatie en documenten bevatten die in het formulier gevraagd worden,
alsook alle andere documenten die de kandidatuur kunnen ondersteunen.
De projecten die niet beantwoorden aan de hierboven vermelde voorwaarden, zullen afgewezen
worden op basis van een verslag dat door Innoviris wordt opgesteld en dat ingediend wordt bij de
Staatssecretaris voor Wetenschappelijk Onderzoek.

EVALUATIE-EN SELECTIEPROCEDURE VOOR DE KANDIDATUREN
Na analyse van de ontvankelijkheid, zal Innoviris een preselectie uitvoeren op basis van criteria die
voorzien zijn in de ordonnantie van 26 maart 2009 ter promotie van onderzoek, ontwikkeling en
innovatie.
Na de preselectie zullen alleen de beste kandidaten voorgesteld worden aan een eenmalige en
multidisciplinaire jury, samengesteld uit wetenschappelijke en economische experten die belast zijn
met de eigenlijke evaluatie.
De keuze en de organisatie van deze jury zal door Innoviris gebeuren. Het Instituut neemt ook het
voorzitterschap van deze jury op zich.
De evaluatie van de jury gebeurt enerzijds op basis van de analyse van de ingediende documenten
van het kandidatuurdossier, anderzijds op basis van een gesprek met de kandidaat.
De kandidaturen worden door de jury geëvalueerd op basis van volgende criteria :
•
•
•
•
•
•

de kwaliteit en het vernieuwende karakter van het SIP
onder andere de technische en financiële haalbaarheid van het SIP
de competentie van het team en de capaciteit die nodig is om het SIP toe te passen
de industriële en commerciële valorisatieperspectieven van de verwachte resultaten
de potentiële impact van de valorisatie op de economie, de werkgelegenheid en het
leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
de financiële toestand van de onderneming

•

de omvang van het Strategisch Innovatieplan

Na de evaluatie stelt Innoviris een gemotiveerd verslag op dat voorgelegd wordt aan de bevoegde
Minister en waarin voorgesteld wordt een subsidie toe te kennen aan de onderneming(en) die het
meest in aanmerking komen om de jonge innovatieve onderneming(en) van het jaar te worden.
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Indien de kandidaturen niet voldoende beantwoorden aan de evaluatiecriteria, zal er geen subsidie
worden toegekend.

KALENDER
•
•
•
•

Indienen van de kandidaturen bij Innoviris tot 15 juli 2016 om 14u00.
Evaluatie door een unieke en multidisciplinaire jury (september 2016)
Beslissing over de toekenning door de regering (november-december 2016).
De toepassing van het SIP kan aanvangen tussen 1 januari en 31 maart 2017.

PROTOCOL VOOR DE OPVOLGING
De begunstigde(n) bezorgen Innoviris, op de tijdstippen vermeld in de overeenkomst, volgende
documenten :
•
activiteitenverslagen (vooruitgang van de toepassing van het SIP, de resultaten van het OOIplan, financiën, business development)
•
boekhoudkundige verslagen (vorderingen, bewijsdocumenten en afrekeningen)
•
verslag over het gebruik en de industriële valorisatie van de resultaten van het
gesubsidieerde SIP, 3 jaar na de voltooiing.
Om de toepassing van het SIP op te volgen, worden deze documenten ter evaluatie voorgelegd aan
een jury samengesteld door Innoviris.

VERPLICHTINGEN VAN DE BEGUNSTIGDE
De begunstigde van de steun van jonge innovatieve ondernemingen zal gedurende drie jaar na de
toekenning van de subsidie niet kunnen genieten van andere overheidssteun toegekend op basis
van het communautaire Reglement CE 800/2008 van 6 augustus 2008, met uitzondering van OOIsubsidies (artikels 31 tot 37 van het Reglement) en steun aan gewestelijke investeringen (artikel 29
van het reglement). Het verbod op cumulatie is eveneens van toepassing op de minimis steun die
de voorwaarden van het Reglement CE 1998/2006 vervullen en op alle andere investeringen indien
deze de minimis steun of andere financieringen dezelfde toegelaten kosten betreffen.
De begunstigde brengt Innoviris op de hoogte van alle aangevraagde of verkregen steun gedurende
de periode van drie jaar waarin de steun « Jonge Innovatieve Ondernemingen » wordt toegekend.
De begunstigde zal gedurende een periode van tien jaar, volgend op de toekenning van de subsidie,
geen enkele activiteit op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen
stopzetten.

FORMULIEREN EN INFORMATIE
De aanvraagformulieren kunnen worden gedownload op de website www.innoviris.be
Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie
Charleroisesteenweg 110
1060 Brussel
Tel.: 02/600 50 28 - fax : 02/600 50 47 - E-mail : fbillen@innoviris.brussels
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Dit document moet , met de vermelding « gelezen en goedgekeurd », getekend worden door de
persoon die daartoe door de kandidaat-onderneming gemachtigd is, en toegevoegd worden bij
het formulier en de bijlagen die worden ingediend voor het aanvraagdossier.

Naam van de kandidaat-onderneming :

Datum en handtekening van de gemachtigde :
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