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Steun voor Vlaamse bedrijven
met buitenlandse Cleantech ambities
1. Structurele maatregelen
In de subsidie databank voor ondernemingen van de Vlaamse Overheid vind je de
structurele maatregelen terug.
Je vindt er alle informatie over subsidies, financiering en advies. Via de nieuwsbrief word
je op de hoogte gehouden van wijzigingen en nieuwe maatregelen.
www.vlaanderen.be/subsidiedatabank-voor-ondernemingen
www.vlaanderen.be/publicaties/jouw-bedrijf-heeft-ambitie-en-wil-groeien
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De speurgids biedt een overzicht van de Vlaamse subsidies en gidst je op een overzichtelijke manier doorheen de Vlaamse overheidsbudgetten voor het economisch,
wetenschaps- en innovatiebeleid.
Op provinciaal niveau zijn het voornamelijk de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen
(POM’s) die de ontwikkeling en vernieuwing op peil houden. De POM’s voorzien in
voldoende en kwalitatieve bedrijfsinfrastructuur zoals het lokale aanbod van incubatoren,
acceleratoren of wetenschapsparken.
Een onderneming die wil internationaliseren binnen Europa kan zich aansluiten op het
Europese Interreg steunprogramma.
www.vlaio.be/interreg

we know we connect we spread
Cleantech Flanders - Greenville, Centrum-Zuid 1111, 3530 Houthalen-Helchteren

Steun voor Vlaamse bedrijven
Powered by VITO

met buitenlandse Cleantech ambities

3

2. Vlaamse steunmaatregelen
2.1 VLAIO
Voor KMO’s bestaat de KMO-groeisubsidie die steunt bij internationalisering van
KMO’s.
www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-groeisubsidie
De KMO-groeisubsidie bevordert de competiviteit van Vlaamse KMO’s door ondersteuning bij hun groeitraject. In de praktijk wordt een bedrijf financieel ondersteund
om de loonkost van een strategisch profiel te bekostigen tijdens het eerste
werkjaar, dan wel om de kost van een advies door één of meerdere dienstverleners
te financieren.
De KMO portefueille kan ook helpen bij internationalisering. Deze biedt financiële
steun voor efficiënte bedrijfsprocessen. Opleidingen, adviezen (bv. het opstellen
van een communicatieplan) horen hierbij.
Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20%.
Het maximale steunplafond ligt op 7500 Euro steun per jaar:
www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille
Andere steuninstrumenten voor innovatie, zijn, thematische ICON-projecten, alsook
ontwikkelings- en onderzoeksprojecten:
www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/icon-subsi
		dies-voor-cooperatief-vraaggedreven-onderzoek
www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/ontwikkelingsproject
www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/onderzoeksproject
Ondernemingen met groei en internationale ambities en een hoog innovatiebewustzijn kunnen zich aansluiten bij één van de Vlaamse speerpuntclusters (SPC).
De clusterorganisatie treedt op als facilitator van het netwerk en biedt inhoudelijke
ondersteuning voor toegang tot bepaalde Vlaamse en Europese steun door de
ontwikkeling van een internationaal project
SPC’s richten zich op samenwerkingsverbanden tussen Vlaamse ondernemingen.
Samenwerken met kenniscentra of andere ondernemingen is een vereiste. Deze
samenwerking wil de inviduele bedrijfsdoelstelling realiseren en bijdragen aan een
competiviteitsverhoging bij Vlaamse ondernemingen.
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2.2 De Vlaamse speerpuntclusters:
•

Flux50 - Energie en energie-efficiëntie

•

Catalisti - Duurzame chemie en kunststoffen

•

FlandersFood - Agro & Food

•

VIL - Mobiliteit en transport

•

Blauwe cluster - Multi-domein

•

SIM - Innovatieve Materialen

Voor (groepen van) ondernemingen zijn er projecten voor ‘Collectief Onderzoek &
Ontwikkeling en Collectieve Kennisverspreiding en -transfer (COOCK-projecten).
Deze streven naar valorisatie van onderzoeksresultaten van kennisinstituten, en
richten zich op de versnelde introductie van technologie en/of kennis naar bedrijfs
cases. Kleine en grote bedrijven die informatie zoeken over en/of willen deelnemen
aan generieke cases kunnen zich aanmelden. Ook kunnen specifieke cases uit de
eigen bedrijfsvoering voorgesteld worden voor ontwikkeling tot innovatieve
diensten of producten.

2.3 Flanders Investment & Trade, FIT
In Vlaanderen is Flanders Investment & Trade hét aanspreekpunt voor internationaal
ondernemen.
FIT biedt steunmaatregelen aan bedrijven met internationale ambities voor:
• prospectiereizen*,
• deelname aan een buitenlandse beurs of een niche-event,
• ontwikkelen en vertalen commerciële bedrijfscommunicatie,
• oprichten van een prospectiekantoor* of een maatwerkproject.
www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidies
*buiten EU, Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen
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2.3.1 Subsidie uitrustingsgoederen
FIT wil de concurrentiepositie van Vlaamse KMO’s versterken door
ontwikkelingslanden een korting te geven op uitrustingsgoederen zoals machines
met een hoge stukwaarde voor gebruik in fabricageprocessen, in productiehandel of andere kapitaalgoederen:
www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidie-voor-uitrust
		ingsgoederen
Bijkomende steunmaatregelen naar aanleiding van COVID-19
Om bedrijven door de coronacrisis te loodsen, en export en buitenlandse
investeringen te stimuleren breidt, FIT de steunmaatregelen uit.
Bijkomende steunmaatregelen zijn voorzien:
1. Het Reboot your export-pakket laat Vlaamse bedrijven toe om tegen een

lagere kost en verbeterde betalingsvoorwaarden deel te nemen aan FIT-groepsstanden op internationale (vak)beurzen en/of niche-evenementen.

2. Het Corona-Steunpakket Internationalisering geeft aan maximaal 1.000

ervaren Vlaamse exporteurs een duw in de rug om hun exportactiviteiten in 2020
en 2021 te versterken.
- Beschikbaar: vanaf Q4 2020
- Subsidie: 5.000€ per onderneming

3. Het Corona-Starterspakket internationalisering steunt, maximaal 300 nieuwe

Vlaamse exporteurs om in 2020 en 2021 exportactiviteiten op te starten.
- Beschikbaar: vanaf Q4 2020
- Subsidie: 7.000€ per onderneming
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2.4 Cleantech Flanders
Cleantech Flanders bevordert en stimuleert de implementatie van schone
technologieën (cleantech) die de transitie naar een duurzame wereld versnellen.
Ondersteund door VITO, en in samenwerking met bedrijven, onderzoeksinstellingen, overheidsinstanties en het maatschappelijk middenveld, fungeert
Cleantech Flanders als een katalysator voor innovatie en implementatie van
cleantech in de samenleving. Actief in de belangrijkste cleantechdomeinen zoals
hernieuwbare energie en energie-efficiëntie, circulaire economie, bio-economie,
mobiliteit en transport, water, bodem en lucht informeert CF over de
nieuwste trends en evoluties in cleantech, verbindt CF de verschillende actoren in
het cleantech ecosysteem, en ondersteunt het ondernemingen bij de vermarkting
van hun cleantech-oplossingen in binnen- en buitenland. Partners van Cleantech
Flanders krijgen behalve een inspirerend venster op de internationale
cleantech-markten, ook de mogelijkheid om het eigen cleantech-aanbod te
promoten.
Ter illustratie voor het specifieke cleantech domein Circulaire Economie (CE), vind
hier 8 voorbeelden van hoe duurzame en circulaire ondernemers gebruik hebben
gemaakt van steun.
De omschakeling naar een circulaire economie wordt door VLAIO ondersteund via
verschillende subsidiekanalen. Bijvoorbeeld jaarlijkse open oproepen in samenwerking met Vlaanderen Circulair.
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3. Europese steunmaatregelen
Hier vind je een overzicht van Europese steunmaatregelen:

3.1 Innovatie, onderzoek en ontwikkeling
Vlaanderen, het agentschap VLAIO, stelt subsidies ter beschikking voor
internationale samenwerking rond innovatie, onderzoek en ontwikkeling (O&O&I).
Financiering van de Vlaamse partners is mogelijk via een oproep in één van de
volgende steunprogramma’s:
3.1.1 Europees KMO-instrument
Voor KMO’s is het Europees KMO-instrument Horizon2020 (H2020) van belang.
Dit steunprogramma (vroeger ‘SME instrument’) richt zich op KMOs met
groeipotentieel die sterk inzetten op innovatie en internationaal willen
vermarkten. Hun innovatie is disruptief: het ligt aan de basis van een nieuwe
markt of haalt de bestaande markt door elkaar. KMO’s die innovatieve
technologieën ontwikkelen worden financieel gesteund om hun technologie te
commercialiseren. Ook advies en coaching worden aangeboden:
www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidies-voor-ooi-een-interna
		tionaal-consortium
https://ec.europa.eu/easme/en/section/sme-instrument/eic-accelerator-fund
		ing-opportunities
3.1.2 European Enterprise Network
‘EEN’, Europe Enterprise Network, brengt aanbod en vraag naar technologie bij
bedrijven internationaal onder de aandacht.
EEN biedt de mogelijkheid om middels profiel in deze markt aanwezig te zijn en
zodoende continu vraag en aanbod op te volgen, en daaruit voortvloeiende
opportuniteiten te detecteren.
https://een.ec.europa.eu/tools/services/
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4. Samenwerken in Vlaanderen en daarbuiten
Er zijn 2 mogelijkheiden voor steun door samenwerking:
•

Door samenwerking met de strategische onderzoekscentra (SOC’s, nl.. VITO, IMEC,
VIB,…). De steun wordt aangevraagd bij VLAIO of Europa. De SOC spreekt zijn
uitgebreid internationaal netwerk aan.

•

Rechtstreeks bij VLAIO, waarna mogelijk blijkt dat samenwerken met één of meerdere
een SOC’s aangewezen is.
4.1 VITO
VITO biedt haar expertise aan bij alle stadia van de ontwikkeling van een
onderneming:

		
		
		

- uitwerking van prototypes
- samenbrengen van partners
- zoeken kapitaalinbreng

VITO ondersteunt KMO’s in hun innovatiebehoeften in verschillende domeinen.
Het KMO-team brengt je in contact met VITO-experten en begeleidt je op vlak van
subsidiemogelijkheden. Door samenwerking, schaalvergroting en toenemende
expertise wil VITO samen met jou slimmer gebruik maken van bestaande duurzame
oplossingen en nieuwe technologieën ontwikkelen. Die technologieën willen we
technisch en economisch, haalbaar en rendabel maken.
https://vito.be/nl/samenwerken
VITO kan als externe dienstverlener met bedrijven samenwerken eventueel met
de KMO-groeisubsidie. Ook via de KMO-portefueille kunnen VITO en andere SOCS
samenwerken met een KMO.
Steun van Europa kunnen KMOs krijgen via het Europese netwerk van SOCs. Dit is
een uitgebreid netwerk door projecten van H2020 en EIT ( European Institute of
Innovation and Technology).
https://vito.be/nl/samenwerken/voor-bedrijven
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4.2 Imec
Imec is een onderzoekscentrum voor nano-elektronica en digitale technologie,
dat het Vlaamse bedrijfsleven op verschillende manieren ondersteunt:
		
		
		

- samen met imec innovatieve diensten en producten ontwikkelen waarin
Imec-technologie het verschil maakt.
- Imec deelt kennis over technologische evoluties.

4.3 Flanders Make
Flanders Make (FM) biedt op basis van hoogtechnologisch onderzoek actieve
ondersteuning aan bedrijven in de maak-industrie voor het ontwikkelen en
optimaliseren van hun producten en productie-processen. FM brengt bedrijven
samen om te werken aan oplossingen voor gedeelde technologische uitdagingen.
FM definiëert en neemt ook deel aan onderzoeksprojecten, zowel in België als in
het buitenland, en ondersteunt ondernemingen bij de ontwikkeling van
technologische oplossingen en het optimaliseren van producten en productieprocessen, en tenslotte biedt FM hoogtechnologische testinfrastructuur om
productie-processen en (componenten van) voertuigen of machines te testen en
te valideren.
4.4 SIRRIS
SIRRIS-Vlaanderen is het collectief centrum van en voor de technologische
industrie. Aan Belgische bedrijven bieden wij:
		
		
		

- een jarenlange ervaring en brede expertise in uiteenlopende sectoren,
- een hightech test-infrastructuur verspreid over het land
- en een uitgebreid partnernetwerk.
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