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 besparingen. Met bovendien een flinke imagoboost 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/subsidies-financiering/subsidiedatabank.

Meer steun voor
ecologie en duurzaamheid
Via VLAIO zijn een aantal milieu-investeringen subsidieerbaar. Zo is er bijvoorbeeld
de ‘ecologiepremie’ (EP+): een financiële 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/

nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/
ecologiepremie.
Daarnaast is er ‘strategische ecologiesteun’ (STRES). Daarmee wil de
Vlaamse overheid ondernemingen stimuleren om te investeren in technologieën
die omwille van hun unieke bedrijfsspecifieke karakter niet kunnen gestandaardiseerd 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/
nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/
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).
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Ontwrichte zone
Een specifieke subsidie is voorzien voor
‘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
wij 25% korting op de bedrijfsvoorheffing
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 bedrijfsvoorheffing ca. €6000 per jaar bedragen”.

Andere mogelijkheden
Een ‘Baekeland-mandaat’ is een doctoraat dat in nauwe samenwerking met
een bedrijf uitgewerkt wordt: academisch
onderzoek in een industriële omgeving. Er
moet een duidelijke economische finaliteit/meerwaarde voor het bedrijf zijn. Het
is de hoofdaanvrager en zorgt voor financiering. 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/subsidiesfinanciering/baekeland-mandaten.
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.
Naast ‘innovatie’ kijkt men ook naar de
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/subsidiesfinanciering/subsidiedatabank/strategischetransformatiesteun-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.
Naast subsidies van het Vlaamse Overheid,
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/).
Federaal gelden enkele specifieke maatregelen. Zo is er een gedeeltelijke vrijstelling
van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk personeel op
onderzoek en ontwikkeling: 80% van de
bedrijfsvoorheffing op het loon van een
onderzoeker niet doorgestort worden. Je
kunt je projecten melden via https://www.
belspo.be/belspo/organisation/fisc_nl.stm.
Er is ook de aftrek voor innovatie-inkomsten. Die laat een fiscale aftrek toe van
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 ‘investeringsaftrek’, ‘innovatiepremie’ en de ‘fiscale regeling voor auteursrechten’.

Andere financiering
zoeken?
Zoeken naar financiering is complex en
tijdrovend. Wanneer bankfinanciering alleen niet toereikend is voor de financieringsbehoefte, moet je op zoek gaan naar
alternatieve financiering. FINMIX
biedt je de kans om je plan voor te stellen
aan een panel van financieringsexperten.
In dit panel zetelen vertegenwoordigers
van de banken, overheids- en private risicokapitaalverschaffers, BAN Vlaanderen,
de crowdfundingplatformen, de Innovatiecentra en de bedrijvenorganisaties Unizo
en Voka. Die beoordelen het business- en
financieel plan en adviseren je over de
meest aangewezen financieringsmix. Door
deelname aan FINMIX weet je welke financieringsinstrumenten van toepassing
kunnen zijn om zijn financieringsbehoefte
in te vullen.
Na deelname aan het panel krijg je een
verslag van de panelsessie, een samenvatting van de evaluatieformulieren ingevuld
door elke expert en een overzicht van alle
mogelijke subsidies.
Elke maand vindt een FINMIX panelsessie
plaats, afwisselend in Gent, Leuven, of Antwerpen. Alle info vind je op https://www.
vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/
financieringsadvies-op-maat/finmix.
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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
De Saeger (ives@p41.be) of Veerle Fincken (v.fincken@vom.be).

