THEMA

Steunmaatregelen en subsidies
helpen bedrijven op weg
i
Deel II
In het decembernummer van VOMinfo
verscheen een bijdrage over steunmaatregelen en subsidies. Gebleken is dat die in
onze sector onderbenut worden. Op een
studiedag op 22 oktober vorig jaar kwam
een en ander uitgebreid aan bod.
In het artikel werden een aantal subsidiemogelijkheden en projecten vanuit Flanders Make, VLAIO en Watercircle gepresenteerd. De begeleidingsmogelijkheden
op maat die VLAIO (Vlaams Agentschap
Innoveren & Ondernemen) biedt, werden
uiteengezet. Daarnaast leverde het bedrijf
Wilms een mooi voorbeeld van het samengaan van milieumaatregelen en bespaVMRKIR 1IX FSZIRHMIR IIR ¾MROI MQEKSboost als milieuverantwoord bedrijf.
In dit tweede deel gaan verder in op een
aantal subsidiemogelijkheden. Als je continu informatie over bedrijfssubsidies wil
volgen, vind je die op de subsidiedatabank
van VLAIO. Zie https://www.vlaio.be/nl/
nieuws of op https://www.vlaio.be/nl/subWMHMIW½RERGMIVMRKWYFWMHMIHEXEFERO

MEER STEUN VOOR
ECOLOGIE EN DUURZAAMHEID
Via VLAIO zijn een aantal milieu-investeringen subsidieerbaar. Zo is er bijvoorbeeld
de ‘ecologiepremie’ (EP+) IIR ½RERGMele tegemoetkoming aan ondernemingen
die ecologie-investeringen realiseren in het
Vlaamse Gewest. Met de ecologiepremie
wil de Vlaamse overheid ondernemingen
stimuleren om hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren en zij neemt daarbij een gedeelte
van de extra investeringskosten die een
dergelijke investering met zich brengt,
voor haar rekening. Die premie bedraagt
45 of 55% van het te investeren bedrag
en kan oplopen tot €1 miljoen over drie
jaar. Meer informatie: https://www.vlaio.be/

RPWYFWMHMIW½RERGMIVMRKWYFWMHMIHEXEFERO
ecologiepremie.
Daarnaast is er ‘strategische ecologiesteun’ (STRES). Daarmee wil de
Vlaamse overheid ondernemingen stimuleren om te investeren in technologieën
die omwille van hun unieke bedrijfsspeci½IOI OEVEOXIV RMIX OYRRIR KIWXERHEEVHMseerd worden en daardoor niet voorkomen op de limitatieve technologieënlijst
van de klassieke ecologiesteunregeling
EP+. Het gaat om 30 of 40% van het te
investeren bedrag, eveneens tot een maximum van €1 miljoen over drie jaar. Alles
hierover vind je op https://www.vlaio.be/
RPWYFWMHMIW½RERGMIVMRKWYFWMHMIHEXEFERO
strategische-ecologiesteun-stres.
De jongste jaren hoor je steeds vaker spreken over de ‘circulaire economie’. De
Vlaamse Overheid zegt het zo: ‘Materialen
en producten zo hoogwaardig mogelijk
blijven inzetten, dat is waar het in de circulaire economie om draait. Grondstoffen
zijn niet oneindig en hergebruik wordt de
norm’. VLAIO ondersteunt deze omschakeling naar een circulaire productie met
subsidies via de ecologiepremie+, de
kmo-groeisubsidie of de subsidie voor
ontwikkelingsprojecten. (https://www.
vlaio.be/nl/nieuws/nieuwe-brochure-naareen-duurzame-en-circulaire-economie).
De brochure bevat ook een aantal voorbeelden van grote bedrijven en KMO’s die
in dit kader projecten ontwikkelden. Ook
Vlaanderen Circulair, het OVAM-knooppunt en inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen, speelt hier met haar
jaarlijkse ‘Open Call’ een trekkersrol in. De
open oproep voor 2020 is nog niet gepubliceerd. Of er nog een open call komt,
hangt af van een beslissing hierover door
de Vlaamse Regering. Die moet nog genomen worden (https://vlaanderen-circulair.
be/nl/aan-de-slag/open-call).

VOM
Hilde De Wachter

ONTWRICHTE ZONE
)IR WTIGM½IOI WYFWMHMI MW ZSSV^MIR ZSSV
‘ontwrichte zones’. Of je in een ontwrichte zone zit, kun bij VLAIO nagaan,
of bekijken op www.geopunt.be. Eén van
onze VOM-leden vertelt zijn recente ervaringen hiermee.
Ludo Appels, Algemeen Directeur van
MAES Coating Service BV: “Ik heb van de
steunmaatregelen voor de zogenaamde
‘ontwrichte zones’ gebruik gemaakt. Turnhout blijkt bij die gebieden te behoren.
De subsidie wordt toegekend als er extra
arbeidsplaatsen bijkomen als gevolg van
investeringen. Wij hebben het afgelopen
jaar een aantal investeringen doorgevoerd,
waardoor we dit jaar tot 3 à 4 extra mensen aanwerven. Voor deze mensen krijgen
[MN OSVXMRKSTHIFIHVMNJWZSSVLIJ½RK
van hun bruto loon. De eerste extra werknemer hebben we intussen reeds in dienst
genomen. Op die aanwerving is zal de
overeenstemmende besparing in loonkost
rond de €1500 per jaar liggen. Indien we
dus nog eens 3 mensen kunnen aanwerven, dan zal de besparing op bedrijfsvoorLIJ½RKGEºTIVNEEVFIHVEKIR²

ANDERE MOGELIJKHEDEN
Een ‘Baekeland-mandaat’ is een doctoraat dat in nauwe samenwerking met
een bedrijf uitgewerkt wordt: academisch
onderzoek in een industriële omgeving. Er
QSIX IIR HYMHIPMNOI IGSRSQMWGLI ½REPMteit/meerwaarde voor het bedrijf zijn. Het
MWHILSSJHEERZVEKIVIR^SVKXZSSV½RERciering. Er is een universitaire promotor en
de doctorandus kan een werknemer van
het bedrijf of van de kennisinstelling zijn.
De subsidie schommelt tussen 50 en 70%.
De oproep voor de komende Baekelandmandaten loopt tot 24 maart. Meer infor-
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matie: https://www.vlaio.be/nl/subsidies½RERGMIVMRKFEIOIPERHQERHEXIR
Voor wie echt vernieuwend wil werken in
de sector, is er de ‘strategische transformatiesteun’. Daarbij moet er steeds een
investeringsluik en een opleidingsluik zijn
(anders wordt het niet als ‘transformatie’
aanzien). De lat inzake ‘innovatie’ ligt hoger
bij grote ondernemingen dan bij KMO’s.
2EEWX ³MRRSZEXMI´ OMNOX QIR SSO REEV HI
impact op het bedrijf en de impact van
het project op andere bedrijven in Vlaanderen (economische impact). De steun
komt op 30 of 40%, met een maximum
van €10.000 of €15.000 per jaar. Alles hierover op https://www.vlaio.be/nl/subsidies½RERGMIVMRKWYFWMHMIHEXEFEROWXVEXIKMWGLI
transformatiesteun-sts.

BRUSSEL, WALLONIË &
FEDERAAL
BEL-SME projecten versterken de competitiviteit van Belgische kmo’s door in
te zetten op samenwerking tussen kmo’s
en kennisinstellingen van de verschillende
regio’s. Samen met Innoviris en SPW Recherche wil het Agentschap Innoveren &
Ondernemen samenwerking tussen ondernemingen uit verschillende Belgische
regio’s aanmoedigen. Als je wilt samenwerken met andere bedrijven in Wallonië
en/of Brussel, vind je alle informatie hier:

STEUNMAATREGELEN & OPLEIDINGEN
https://www.vlaio.be/nl/nieuws/bel-smeoproep-2020-staat-open. Het subsidiebedrag voor het Vlaamse deel van een project is maximum €500.000. Projecten voor
deze oproep kun je nog indienen tot 27
maart 2020.
2EEWXWYFWMHMIWZERLIX:PEEQWI3ZIVLIMH
zijn er andere regelingen in het Brusselse
(zie: www.innoviris.brussels/nl en www.
hub.brussels/nl/diensten/) en Waals Gewest (zie: https://recherche-technologie.
wallonie.be en http://www.innovatech.be/).
*IHIVEEPKIPHIRIROIPIWTIGM½IOIQEEXVIgelen. Zo is er een gedeeltelijke vrijstelling
van de doorstorting van bedrijfsvoorhef½RK ZSSV [IXIRWGLETTIPMNO TIVWSRIIP ST
onderzoek en ontwikkeling: 80% van de
FIHVMNJWZSSVLIJ½RK ST LIX PSSR ZER IIR
onderzoeker niet doorgestort worden. Je
kunt je projecten melden via https://www.
FIPWTSFIFIPWTSSVKERMWEXMSR½WGCRPWXQ
Er is ook de aftrek voor innovatie-inkomWXIR (MI PEEX IIR ½WGEPI EJXVIO XSI ZER
85% van de netto-inkomsten uit innovatie
in de vennootschapsbelasting. Dat geldt
onder meer voor octrooien en beschermde computerprogramma’s.
Via de website van VLAIO kun je nog
meer informatie vinden over ‘investeringsEJXVIO´³MRRSZEXMITVIQMI´IRHI³½WGEPIVIKIling voor auteursrechten’.

ANDERE FINANCIERING
ZOEKEN?
>SIOIR REEV ½RERGMIVMRK MW GSQTPI\ IR
XMNHVSZIRH ;ERRIIV FERO½RERGMIVMRK EPPIIR RMIX XSIVIMOIRH MW ZSSV HI ½RERGMIringsbehoefte, moet je op zoek gaan naar
DOWHUQDWLHYH ¼QDQFLHULQJ ),10,;
biedt je de kans om je plan voor te stellen
EER IIR TERIP ZER ½RERGMIVMRKWI\TIVXIR
In dit panel zetelen vertegenwoordigers
van de banken, overheids- en private riWMGSOETMXEEPZIVWGLEJJIVW &%2:PEERHIVIR
de crowdfundingplatformen, de Innovatiecentra en de bedrijvenorganisaties Unizo
en Voka. Die beoordelen het business- en
½RERGMIIP TPER IR EHZMWIVIR NI SZIV HI
QIIWXEERKI[I^IR½RERGMIVMRKWQM\(SSV
HIIPREQI EER *-21-< [IIX NI [IPOI ½nancieringsinstrumenten van toepassing
OYRRIR^MNRSQ^MNR½RERGMIVMRKWFILSIJXI
in te vullen.
2E HIIPREQI EER LIX TERIP OVMNK NI IIR
verslag van de panelsessie, een samenvatting van de evaluatieformulieren ingevuld
door elke expert en een overzicht van alle
mogelijke subsidies.
)POIQEERHZMRHXIIR*-21-<TERIPWIWWMI
plaats, afwisselend in Gent, Leuven, of Antwerpen. Alle info vind je op https://www.
ZPEMSFIRPFIKIPIMHMRKEHZMIW½RERGMIVMRK
½RERGMIVMRKWEHZMIWSTQEEX½RQM\
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VOM moedigt u aan om werk te maken van uw subsidiedossier en wil uw gids zijn om deel te nemen aan de
besproken initiatieven met mogelijkheid tot het vormen van bedrijfsclusters om gemeenschappelijke thema’s
en innovaties verder te onderzoeken.
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VOM is erkend om COOCK-projecten (Collectief Onderzoek & Ontwikkeling en Collectieve
Kennisverspreiding/-transfer) in te dienen. Focus ligt op groepen van ondernemingen, met als doel het valoriseren van (basis)onderzoeksresultaten door het versnellen van de introductie van technologie en/of kennis.
Mogelijke thema’s die onze leden aanbelangen:
1. Kostprijsberekening van de coating op basis van stukherkenning
2. Energieverbruik optimaliseren in het coatingproces door monitoring via slimme sensoren
3. Grondstofbesparing in lakprocessen door betere monitoring van luchtstromen en bezetting van de cabine
via IoT-devices
Heeft u interesse in 1 van bovengenoemde topics of heeft u andere voorstellen, laat dit snel weten aan Ives
(I7EIKIV MZIW$TFI SJ:IIVPI*MRGOIR Z½RGOIR$ZSQFI 

