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OVER VITO
VITO is een onafhankelijke, klantgerichte 
onderzoeksorganisatie. Wij reiken wetenschappelijk 
advies en technologische innovaties aan die de transitie 
naar een duurzamere samenleving faciliteren. Dit doen 
we op het vlak van energie, chemie, materialen, 
gezondheid en landgebruik.

ENERGYVILLE
Samenwerking VITO - KULeuven – imec - UHasselt
voor onderzoek naar duurzame energie en
intelligente energiesystemen.
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Wij versnellen de transitie naar een duurzame wereld, nemen het innovatierisico weg voor bedrijven en versterken het 
economische en maatschappelijke weefsel in Vlaanderen.
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▪ Bilateraal of in consortium
▪ Commerciële samenwerking

(offerte/bestelling)
▪ Met co-financiering (zie verder)

▪ NDA – geheimhoudingsovereenkomst
▪ IPR – Intellectuele Eigendomsrechten

analyse - advies

lab test - proof of concept

onderzoek en ontwikkeling

piloot

validatie



SAMENWERKING VOOR ONDERZOEK EN ONTWIKKELING
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▪ VLAIO – Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen
▪ Onderzoeksprojecten
▪ Ontwikkelingsprojecten (inclusief beperkte pilootfase)
▪ Ontwikkelingsproject op pilootschaal (nog in experimentele fase – try out call deadline 03/09)

▪ Speerpuntcluster Flux 50 
▪ Haalbaarheidsstudies (via calls – lopende call deadline 30/06)
▪ Onderzoeksprojecten
▪ Ontwikkelingsprojecten
▪ Proeftuinen (in voorbereiding)
▪ Consortium (minstens 3 bedrijven) – aansluiten bij de road map - lid zijn of worden
▪ Evaluatie door de cluster ism VLAIO



ONDERZOEKS- EN ONTWIKKELINGSPROJECTEN
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Onderzoeksproject (max 3 jaar) Ontwikkelingsproject (max 2 jaar)

Kenmerken LT, kennisintensief, nieuwe kennis KT, resultaat gedreven, innovatie gebaseerde business 
case

Procedure Ca 50 p
Gesprek + VLAIO adviseur
Schriftelijk advies externe experts

Ca 10 p
Gesprek

Steun Basis 50% - Max 60 % 
(+10% samenwerking met KMO; +20% KO; +10% MO)
Min 100 k€ – Max 3 M€

Basis 25% – Max 50 %
(+10% samenwerking met KMO; +20% KO; +10% MO)
Min 25 k€ – Max 3 M€

Opties Ontwikkeling (basis 25% + toeslagen) Demofase (max 20 % projectbudget)

Individuele projecten door één of meerdere bedrijven al dan niet ism kennisinstelling(en)

Personeel en werkingskosten

Onderzoeksinstelling als subcontractor (commercieel tarief) of als partner (kostendekkend + IPR): 100% betaald



ONTWIKKELINGSPROJECT OP PILOOTSCHAAL
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• Experimentele oproep (deadline 03/09/2018): 10 M€ beschikbaar (rangschikking)
• ‘TRL 6-7’ = technische demonstratie/prototype of systeem demonstratie in reële

omstandigheden
• Max 2 j
• Min 100 k€ - max 500 k€ steun
• Basissteun 25% (bij personeels- en werkingskost: KMO toeslag)
• INV kost tot 2/3 budget

• Niet gekoppeld aan lopende/afgelopen ontwikkelingsprojecten
• Ook voor softwarebedrijven

• VITO/EnergyVille onderaannemer of partner



HAALBAARHEIDSSTUDIES (FLUX 50)
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▪ Deadline 30/06
▪ 3 domeinen:
▪ Energiehavens miv energie-opslag
▪ Energie cloud platforms
▪ Intelligente renovaties miv geïntegreerde energiesystemen waaronder energie-opslag

▪ Max subsidie € 200.000 (50 % basissteun tot max 60% voor KMO)
▪ Minstens 3 bedrijven



LAAGDREMPELIGE STEUN VOOR KMO’S – VALT ONDER DEMINIMIS
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▪ KMO portefeuille
▪ Advies of opleiding
▪ Max 10 k€ KO (40% steun) en 15 k€ MO (30% steun)

▪ KMO groeisubsidies
▪ Nieuwe strategie uitrollen? Nieuwe producten lanceren? Nieuwe markten verkennen?
▪ Strategisch advies van een externe dienstverlener of de bruto loonkost van de aanwerving van 

een strategisch profiel.
▪ Max. 50 k€ subsidie per jaar per groeitraject (25 k€ advies + 25 k€ versterking; 50 % steun)

▪ PRODEM
▪ Technische ondersteuning (bv proof of concept, test, ….), advies, validatie, …
▪ Offerte/bestelling
▪ 66% directe korting op factuur VITO/EnergyVille

▪ Ad hoc: INTERREG/EFRO, provincies, …



WAT  BIEDT EEN SAMENWERKING MET VITO/ENERGYVILLE?
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▪ State-of-the-art labo’s en expertise
▪ Technische & economische uitwerking
▪ Samenwerking met derde partijen (uit het netwerk VITO/EnergyVille)

▪ Technologie Transfer 
▪ Licenties
▪ Participatie (Qbic e.a.)

▪ Start up / Scale up: Kic Inno-Energy (Co-locatie centrum Benelux Eindhoven/Genk): 
steun in ruil voor financiële return

▪ Internationaliseren: Cleantech Flanders ism FIT (Flanders Investment and Trade)



CONTACT
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▪ Business Developer Elektrische opslag

▪ KMO – team = Single Point of Contact

Vl-Brabant, Antwerpen, Limburg
johan.vangrunderbeek@vito.be
0473 72 51 02

Oost- & West-Vlaanderen
karen.vanderstraeten@vito.be
0499 54 67 78

serge.peeters@vito.be
0496 56 66 00

www.vito.be
www.energyville.be
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NUTTIGE LINKS
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▪ www.vito.be
▪ www.energyville.be
▪ www.cleantechflanders.com
▪ www.vlaio.be
▪ www.flux50.be
▪ www.innoenergy.com

http://www.vito.be/
http://www.energyville.be/
http://www.cleantechflanders.com/
http://www.vlaio.be/
http://www.flux50.be/
http://www.innoenergy.com/

