
 

 

 
 

EFRO-programma 2021-2027 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 
Projectoproep - "De onderzoeks- en innovatie-infrastructuur 
ondersteunen en ontwikkelen en de nodige investering mogelijk maken 
voor een kwalitatieve sprong in het gewest" 
 

1. Doel van de projectoproep 

 

1.1. Algemene context 

 

Programma 2021-2027 

Deze projectoproep past binnen doelstelling 1.1. van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 

2021-2027 (EFRO): 

"Een competitiever en intelligenter Europa door het stimuleren van een innovatie en intelligente 

economische transformatie en de regionale ICT-netwerken via het ontwikkelen en verbeteren van 

onderzoeks- en innovatiecapaciteiten en het gebruik van geavanceerde technologieën". 

 

Andere gewestelijke beleidsinitiatieven  

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zijn nieuwe gewestelijke innovatieplan (GIP) opgesteld voor 

de periode 2021-2027. Dit plan heeft zowel de vernieuwingsspelers in de kijker geplaatst die in staat 

zijn zich te ontwikkelen als het hefboomeffect dat ze kunnen hebben op het economische netwerk 

(kmo's) en op maatschappelijk of milieuvlak. 

 

Naar aanleiding van de maatschappelijke uitdagingen en de sterktes van het ecosysteem inzake 

onderzoek en vernieuwing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er strategische 

vernieuwingsdomeinen in kaart gebracht (SVD's):  

•  Vijf thematische SVD's: 

o Klimaat: Weerbestendige gebouwen & infrastructuur; 

o Optimaal grondstoffengebruik; 

o Doeltreffende en duurzame stadsstromen voor een inclusief beheer van de stedelijke 

ruimte; 

o Geïntegreerde gezondheidszorg op maat; 

o Sociale vernieuwing1, openbare vernieuwing en sociale inclusie; 

 
1Sociale vernieuwing wordt gedefinieerd als het feit een nieuw en vernieuwend antwoord te bieden op sociale kwesties, 
uitdagingen of behoeften die opduiken of onvoldoende worden ingelost, door in de uitwerking ervande deelname en de 
medewerking van de terreinactoren op te nemen, met name de begunstigden, klanten, overheidsdiensten, operatoren, 
gebruikers, burgers, enz. Het feit dat het moet gaan om een nieuw en vernieuwend antwoord houdt in dat er voldoende 
omvangrijke onbekende factoren bij komen kijken, risicobronnen die een overheidstussenkomst verantwoorden en de 
aanname van een prototyperings- en valideringsaanpak. Sociale vernieuwing kan het product of de dienst zelf betreffen, maar 
ook de organisatie- of verdeelwijze, die ook een sociaal doel kunnen hebben. Via sociale vernieuwing kunnen we dus zowel 
"iets anders" gaan doen (nieuwe producten en diensten aanbieden om onvoldoende gedekte behoeften in te lossen) als iets 
"anders gaan doen" (een andere werkwijze hanteren). 



 

 

• Een overkoepelend SVD: "Geavanceerde technologie en digitale diensten". 

 

Om een versnippering van de EFRO-middelen en het schaden van de leesbaarheid van het programma 

te vermijden, zal SD 1.1. van het EFRO-programma projecten ondersteunen die aantonen tijdens hun 

hele levensduur een specifieke bijdrage te leveren aan de intelligente specialisatiestrategie (S3) van 

het gewest. 

 

 

1.2. Beschrijving van de acties van de projectoproep 

 

Programma 

Deze projectoproep betreft het actietype 1 van de strategische doelstelling (SD) 1.1. van het EFRO-

programma 2021-2027. De oproep beoogt de ondersteuning en ontwikkeling van de opzoekings-, 

ontwikkelings- en innovatie-infrastructuur (OOI) en van de investeringen die nodig zijn voor een 

gewestelijke kwaliteitssprong binnen de strategische vernieuwingsdomeinen (SVD's). 

 

De ondersteunde investeringen beogen niet de ontwikkeling van het basisonderzoek, maar moeten 

het mogelijk maken de vernieuwingsprocessen te ondersteunen die de SVD's versterken (en dus 

uiteindelijk de Brusselse economie (ondernemingen en industrie)). Ze moeten ook bijdragen aan de 

ondersteuning van de plaatselijke kmo's en aan een intelligente en vernieuwende economische 

transformatie.  

 

Voor elk van de SVD's somt het gewestelijke innovatieplan een reeks voorbeelden van projecten op - 

ter illustratie, om de spelers van het ecosysteem te inspireren: ze dekken evenwel niet volledig de 

relevante investeringen om de evolutie van de gedefinieerde SVD's te bevorderen.  

 

Deze projectoproep beoogt in het bijzonder de ondersteuning en ontwikkeling van de opzoekings-, 

ontwikkelings- en innovatie-infrastructuur (OOI) en van de investeringen die nodig zijn voor een 

gewestelijke kwaliteitssprong binnen de strategische vernieuwingsdomeinen. Gezien de 

investeringsbehoeften en -kosten zal deze soort actie het belangrijkst zijn voor de financiering die 

beschikbaar is in het kader van de SD 1.1. en de projecten moeten dan ook hun concrete bijdrage aan 

de kwaliteitssprong van de betrokken sector aantonen, in een uitmuntendheidslogica.  

 

De projectdragers moeten vanuit een diagnostische analyse van één (of meerdere) 

vernieuwingsdomeinen aantonen dat hun project/de investering die ze voorstellen een significante 

ontwikkeling van het/de SVD('s) mogelijk zal maken, door aan te tonen dat dit een echte kans vormt 

om een obstakel weg te werken of vooruitgang op het vlak van vernieuwing te vergemakkelijken 

binnen een of meerdere SVD's.    

 

De EFRO-financiering betreft in dit kader de materiële investeringen: uitrustingen, 

productiemiddelen, infrastructuur voor onderzoek en innovatie, verantwoord door een 

uitmuntendheidsstrategie. 

Infrastructuur die geen link heeft met een SVD en/of niet bijdraagt aan een kwaliteitssprong van de 

betrokken sector kan niet gefinancierd worden. 

 



 

 

Om de negatieve milieueffecten gelinkt aan de digitalisering terug te dringen, worden oplossingen met 

verantwoordelijke digitalisering (dat wil zeggen inclusief, duurzaam, democratisch en ethisch) 

overigens aangemoedigd.   

 

De uitvoering van de projecten moet ook twee overkoepelende beginselen naleven. Enerzijds wordt 

er gevraagd dat de projecten in de mate van het mogelijke bijdragen aan gelijke kansen (in het 

bijzonder gelijke kansen voor vrouwen en mannen, voor personen met een handicap alsook non-

discriminatie). Anderzijds moeten de projecten duurzaam zijn. Daartoe moeten de projecten met 

name met redenen omkleden dat ze het beginsel "Do No Significant Harm" naleven, en dat ze bijgevolg 

geen aanzienlijke schade berokkenen met betrekking tot de zes milieudoelstellingen van de Europese 

Unie.  

 

De projecten zullen bij hun investeringen rekening moeten houden met de principes van 

duurzaamheid, esthetiek en inclusie, en streven naar betaalbare, inclusieve en aantrekkelijke 

oplossingen (overeenkomstig de ambities van het nieuw Europees Bauhaus). Deze principes zullen 

worden toegelicht in het kader van de activiteitenverslagen en besproken worden tijdens de 

begeleidignscomités van het project, teneinde de effectieve uitvoering ervan te waarborgen. 

 

 

Doelgroep 

De begunstigden belast met de uitvoering van de projecten worden nader omschreven in punt 3. 

Begunstigden/projectdragers hieronder. 

 

De eindbegunstigden van de projecten ingediend in het kader van deze projectoproep (dat wil zeggen 

de eindgebruikers en de personen aan wie dit project ten goede zal komen zodra het wordt uitgevoerd) 

zijn de kmo's (met inbegrip van de ondernemingen georganiseerd in de vorm van vzw's), 

overheidsinstellingen (met de ambitie hen in de richting van vernieuwender praktijken te leiden) en 

burgers. 

 

 

1.3. Wat zijn de resultaten die verwacht worden van de projectoproep?  

 

De projecten geselecteerd in het kader van deze projectoproep moeten onder meer bijdragen aan het 

bereiken van de streefwaarden voor de hieronder opgesomde indicatoren (de voorgestelde 

streefwaarden moeten worden bereikt op schaal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). 

 

In zijn kandidatuurdossier moet de kandidaat-operator aantonen hoe en wanneer hij de verhoopte 

resultaten wil bereiken. Die resultaten moeten gedocumenteerd kunnen worden via 

verantwoordingsstukken. 

 

ID Indicator Type Meeteenheid Tussenwaarde 
(2024) 

Streefwaarde 
(2029) 

RCO 06 Onderzoekers 
werkzaam in 
ondersteunde 
onderzoeksfaciliteiten 

Output Jaarlijkse 
VTE's 

3 
18 
 



 

 

RCO 
06bis 

Nieuwe 
onderzoeksposten 
gecreëerd in 
ondersteunde 
onderzoekscentra 

Output Jaarlijkse 
VTE's 

RCO 08 Nominale waarde van 
onderzoeks- en 
innovatieapparatuur 

Output Euro  714.595,00 €  4.763.970,00 € 

 

De projecten moeten bijdragen aan ofwel RCO-indicator of aan 06 RCO-indicator 06bis. Zij moeten 

allemaal bijdragen aan OCR-indicator 08. 

 

De waarden voorgesteld voor deze indicatoren moeten gebaseerd worden op de productie van 

realistische resultaten, onder meer rekening houdend met de definities uit de overeenstemmende 

indicatorfiches. 

De streefwaarden van de indicatoren moeten bereikt zijn op 31 december 2029. Het is belangrijk dat 

de planning van de projecten dit aspect in aanmerking neemt. 

 

 

1.4 Financieringsaspecten 

 

1.4.1. Uitgaven die in aanmerking komen 

De uitgaven met betrekking tot het project zullen subsidiabel zijn als ze echt werden vastgelegd en 

betaald door de begunstigde tussen 1 januari 2021 en 31 december 2029.  

 

De projecten moeten afgerond zijn, dat wil zeggen materieel voltooid of volledig uitgevoerd, en alle 

eraan verbonden betalingen moeten zijn uitgevoerd door de begunstigden en de ermee 

overeenstemmende openbare bijdrage moet uiterlijk op 15 februari 2031 zijn overgeschreven naar de 

begunstigde, zoals aangegeven in de voorwaarden opgelegd door de Europese Commissie.  

 

Een project komt niet in aanmerking voor steun van het EFRO indien het materieel voltooid is of 

volledig is uitgevoerd voordat de financieringsaanvraag in het kader van het programma (= de 

kandidatuur) door de begunstigde is voorgelegd, ongeacht of de begunstigde alle betalingen die erop 

betrekking hebben al dan niet heeft verricht. 

 

1) Investeringsuitgaven  

 

Enkel de investeringskosten verbonden aan de verwezenlijking van infrastructuren en uitrusting 

(alsook de onrechtstreekse kosten die eraan verbonden zijn) komen in het kader van deze 

projectoproep in aanmerking voor een terugbetaling door het EFRO alsook voor cofinanciering.   

 

Een greep uit waar het om gaat: de kosten voor de aankoop van gebouwen en gronden, de 

verwezenlijking van bouw- en renovatiewerken aan gebouwen, studiekosten, kosten voor de inrichting 

en uitrusting van die gebouwen, de aankoop en installatie van onderzoeksuitrusting. De uitrusting kan 

vast of mobiel zijn (maar in dit kader moeten ze bestemd zijn om bij te dragen aan de Brusselse SVD's). 

 



 

 

De EFRO-financiering betreft in het kader van deze projectoproep de materiële investeringen2: 

uitrustingen, productiemiddelen, infrastructuur voor onderzoek en innovatie, verantwoord door een 

uitmuntendheidsstrategie. 

 

De totale kostprijs van de in aanmerking komende rechtstreekse investeringen (gefinancierd door het 

EFRO, alsook die aangebracht als cofinanciering) wordt verhoogd met een forfaitair percentage van 

7% om de onrechtstreekse kosten van het project te dekken.   

 

De onrechtstreekse kosten van het project die door dit forfait van 7% gedekt worden, zijn met name: 

 

- De personeelskosten voor het personeel dat het project uitvoert en coördineert; 

- De werkingskosten (bijvoorbeeld vertaalkosten voor een bestek, alsook de werkingskosten van 

het personeel, ...); 

- De onrechtstreekse investeringskosten (bv. aankopen van informaticamateriaal en meubels 

voor het personeel dat het project opzet). 

 

2) Uitgaven gelinkt aan de ontwikkeling van een SVD 

 

Enkel de uitgaven voor investeringen gelinkt aan de ontwikkeling (kwaliteitssprong) van de 

strategische domeinen van het GIP (SVD's) zullen in aanmerking komen (en kunnen terugbetaling 

mogelijk maken) bij het EFRO. 

De kandidaat wordt erop gewezen dat de cofinancieringen ingebracht door de kandidaat-operator 

voor het project ook verband moeten houden met een (of meerdere) SVD('s). 

 

 

1.4.2. Financiering van het project 

 

De minimale financiering (zonder andere inbreng uit cofinanciering) van een project is vastgesteld op 

€ 750.000 aan subsidies van het EFRO + BHG (forfaitair percentage van 7% inbegrepen).  

 

Het beschikbare totaalbudget voor deze projectoproep (totaalbedrag aan subsidies EFRO+BHG) 

bedraagt 15.141.919,79 euro (wat 95% van de in aanmerking komende uitgaven dekt).  

 

In het totaal moet er een aanvullend bedrag van 849.574,73 euro aan openbare cofinancieringen 

opgehaald worden op de schaal van de projectoproep.   

 

Om dit budgettaire streefdoel te behalen, wordt aan de kandidaat-operatoren dan ook gevraagd een 

volume aan openbare cofinanciering in te brengen van minimaal 5% van de in aanmerking komende 

uitgaven in cofinanciering.  Een project dat voor minder dan 5% bijdraagt, zou dus enkel geselecteerd 

kunnen worden op voorwaarde dat andere geselecteerde projecten bijkomende openbare 

cofinancieringen inbrengen.  

 

 
2Materiële investeringen: dit betreft "alles dat je kunt aanraken". Ze hebben een significante waarde en een 
waarschijnlijke levensduur van meerdere jaren. Het gaat dan bijvoorbeeld om machines, meubelen, voertuigen, 
... Bron: https://1819.brussels/nl/infotheek/subsidies-voor-ondernemers/investeringen-enkele-
basisbedenkingen 

https://1819.brussels/infotheque/subsides-pour-entrepreneurs/investissements-quelques-reflexions-de-base
https://1819.brussels/infotheque/subsides-pour-entrepreneurs/investissements-quelques-reflexions-de-base


 

 

De overheidsuitgaven betreffen met name elke deelname aan de financiering van een project 

afkomstig uit de begroting van nationale, gewestelijke of plaatselijke overheden, de begroting van 

publiekrechtelijke instellingen of van verenigingen van overheden of van publiekrechtelijke 

instellingen. 

We verduidelijken hierbij dat deze openbare cofinanciering de vorm mag aannemen van een 

rechtstreekse tegemoetkoming of van een inbreng in nature van een overheid.    

 

 

1.4.3 Staatssteun 

 

De regels met betrekking tot staatssteun zijn van toepassing op projecten van economische aard. Dat 

betekent dat in dat geval de overheidssteun beperkt moeten worden en aan voorwaarden 

onderworpen.  

 

De algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV) bepaalt in welk kader er steun mag worden 

toegekend aan economische projecten. Op basis van het artikel waaronder het project valt, kan het 

percentage aan overheidssteun variëren.  

 

Een project is van economische aard als het steun aan ondernemingen inhoudt. Bedrijven zijn alle 

entiteiten die goederen of diensten verstrekken op een markt. Het statuut van de organisatie of het 

feit dat de diensten of goederen tegen betaling (of zonder betaling) worden verstrekt is hier niet van 

tel. 

 

  



 

 

2. Selectieprocedure 

 

2.1 Procedure in twee fasen: verloop 

 

Deze projectoproep verloopt in twee fasen. 

 

Tijdens de eerste fase dient de kandidaat een vereenvoudigd dossier in waarin hij de initiatieven 

beschrijft op basis waarvan de doelstellingen van de projectoproep zullen worden bereikt, dat wil 

zeggen de verwezenlijking van een gewestelijke kwaliteitssprong in een van de strategische 

vernieuwingsdomeinen. Het gaat er met name om een diagnose van het betrokken SVD te stellen (of 

meerdere diagnoses als het project verband houdt met meerdere SVD's) door het project en uit te 

leggen in welke mate dit project zal bijdragen aan de verwezenlijking van een gewestelijke 

kwaliteitssprong in dit/die domein(en). 

 

De eerste fase heeft als doel de subsidiabiliteit van het project (toegangsvoorwaarden) te bekrachtigen 

en een selectie te maken uit de projecten om enkel die met het grootste potentieel te behouden, met 

name wat de ontwikkeling van de SVD's betreft (technische criteria).   

 

Het vereenvoudigde kandidatuurdossier moet vóór 28.04.2023 worden ingediend via het 

elektronische uitwisselingssysteem Salesforce.  

 

Na de indiening analyseert de directie EFRO de dossiers (toegangsvoorwaarden en uitvoeringscriteria 

- zie hieronder), en ook aangewezen experten voeren een analyse uit (technische criteria - zie 

hieronder).  

 

Een kandidatuur kan opzij geschoven worden als die niet voldoet aan de toegangsvoorwaarden.  

 

Om gekozen te worden moeten projecten een totaalscore van minimaal 60% behalen, en minimaal 

50% behalen voor alle criteria met een waarde van minimaal 10 punten (zie ook hieronder).  

 

Er wordt een rangschikking opgesteld van de gekozen projecten op basis van de technische criteria 

(rekening houdend met de resultaten van de analyse door de experten) en op basis van de analyse 

verricht door de directie EFRO, die een selectievoorstel zal richten aan de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering (die als selectiecomité optreedt).   

Het selectievoorstel (in het stadium van deze eerste fase) is gebaseerd op de rangschikking, maar let 
er ook op:  

- slechts voor een maximum van 120% van de beschikbare kredieten operatoren uit te nodigen 
om een project in te dienen in de tweede fase (waarbij de tweede fase de uiteindelijke selectie 
in principe beperkt tot 100%);  

- Projecten uit ten minste drie SVD’s selecteren (zodat een definitieve selectie van maximaal 40% 
voor een SVD kan worden voorgesteld). 

Op basis van het voorstel preselecteert de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (BHR) een lijst met 
projecten waarvan de initiatiefnemers uitgenodigd zullen worden om een volledig kandidatuurdossier 
in te dienen tijdens de tweede fase.  



 

 

 

In het kader van de tweede fase worden de initiatiefnemers van de pregeselecteerde projecten 

uitgenodigd om een volledig kandidatuurdossier in te dienen. De kandidaat dient dan in Salesforce een 

dossier in dat alle gegevens bevat op basis waarvan het project definitief geselecteerd kan worden 

(specifieke planning, financieel plan, naleving van alle regelgeving, ...).   

 

De dossiers ingediend in het kader van de tweede fase van deze projectoproep zullen door de directie 

EFRO geëvalueerd worden op basis van de uitvoeringscriteria. De directie EFRO kent de projecten een 

score toe op basis van een evaluatierooster.  

 

Vervolgens worden er een eindrangschikking en een voorstel tot uiteindelijke selectie opgesteld en 

voorgelegd de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (die als selectiecomité moet beslissen over de 

selectie van de projecten, met inbegrip van de subsidiebedragen toegekend aan de begunstigden voor 

de verwezenlijking van de projecten).   

 

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering selecteert de projecten. Ze baseert zich hiervoor op de 

opgemaakte rangschikking op basis van de technische en uitvoeringscriteria. De regering kan uit de in 

aanmerking komende projecten voorrang geven aan projecten die het volgende bieden: 3 

- De vermijding van een te grote concentratie ten voordele van één SVD: om de antwoorden 

geboden door de projectoproep te diversifiëren, mag maximaal 40% van het budget 

toegewezen worden aan een van de SVD's; 

- Een betere overeenstemming met de doelstellingen van het specifieke doel. 

 

De selectie (net als de preselectie) blijft altijd afhangen van het bereiken van de doelstellingen die de 

betrokken strategische doelstelling beoogt, en een deel van de middelen van de projectoproep zou 

dan ook bewaard kunnen worden (en niet toegewezen) met het oog op een volgende projectoproep 

(om in het bijzonder de streefwaarden van de indicatoren van de strategische doelstelling te bereiken). 

 

De behaalde score voor de technische criteria maakt 65% uit van de punten terwijl de score voor de 

uitvoeringscriteria 35% van de punten uitmaakt. Bij de eindselectie worden de scores van beide fases 

opgeteld na de analyse van de projecten van de tweede fase, rekening houdend met deze weging.  

 

 Fase(n) Type score Slaagdrempel Eindweging 

Toegangsvoorwaarden 1 Binair 

(ja/nee) 

nvt Uitschakelend 

Technische criteria 1 Punten  Min. 60% in het 

totaal 

65% 

Uitvoeringscriteria 2 Punten Min. 60% in het 

totaal 

35% 

 

Wat de technische en uitvoeringscriteria betreft, kunnen projecten die geen totaalpercentage van 

60% behalen of geen 50% per criterium behalen voor criteria met een waarde van tien punten of 

meer niet geselecteerd worden. Ze worden als niet in aanmerking komend beschouwd.  

 
3 Projecten met een totaalscore van minimaal 60%, en minimaal 50% voor alle criteria met een waarde van 
minimaal 10 punten (zie ook hieronder). 



 

 

 

 

2.2 De criteria en de rangorde ervan 

 

- Toegangsvoorwaarden (ja/nee)  

1. Het dossier wordt binnen de termijn ingediend.  

2. Elke rubriek van het kandidatuurdossier is ingevuld. 

3. Het project houdt verband met de specifieke doelstelling en het actietype: het project 

beoogt de ondersteuning en ontwikkeling van de opzoekings-, ontwikkelings- en 

innovatie-infrastructuur (OOI) en maakt de investering mogelijk die nodig is voor een 

gewestelijke kwaliteitssprong binnen de strategische vernieuwingsdomeinen 

omschreven in de strategie van Innoviris. 

4. Het project is gevestigd of wordt uitgerold in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

o Criteria beoordeeld in fase 1: 

 

- Technische criteria (65%)  

De technische criteria maken het mogelijk de projecten te evalueren op basis van hun 

relevantie ten opzichte van het doel van de projectoproep en van het programma en de 

haalbaarheid om de door het project beoogde resultaten te bereiken. Voor elk criterium zal 

een score worden toegekend op basis van de mate waarin een projectvoorstel voldoet aan de 

volgende criteria: 

 

1. Integratie van het project in het beoogde strategische vernieuwingsdomein en 

meerwaarde (of kwaliteitssprong) die het project met zich meebrengt. Het hefboomeffect 

waar het project voor zorgt in het Brusselse ecosysteem/kwaliteitssprong in het/de 

betrokken SVD('s) 25 punten 

Past het project binnen de Europese strategie die "Een competitiever en intelligenter 

Europa" nastreeft?  

Past het project binnen het strategische vernieuwingsdomein? Houdt het rekening met de 

initiatieven die daarbinnen worden gevoerd (met name via financieringen en relevante 

Europese programma's)? Beantwoordt het aan een of meerdere thematische of 

overkoepelende SVD's? Beantwoordt het project aan de kwesties en uitdagingen die de 

diagnose van het strategische vernieuwingsdomein in kaart bracht? Biedt het een 

meerwaarde of een kwaliteitssprong? Zorgt het voor een hefboomeffect in het Brusselse 

ecosysteem/kwaliteitssprong in het/de betrokken SVD('s)? Ontwikkelt het een 

vernieuwende aanpak (experimenteren, creativiteit), is het inclusief en duurzaam 

(energiekwesties, respect voor het milieu, ...)?  

 

2. De kwaliteit van de infrastructuur en van de onderzoeks- en ontwikkelingsinstallaties 

die er gekomen zijn dankzij dit project (8 punten) 

De analyse zal de meerwaarden betreffen die het project zijn omgeving biedt, de 

bouwkundige kenmerken van het project en de integratie ervan in zijn context, maar ook 

zijn sociale, economische en structurele aspect, alsook de relevantie van de 

bouwmethodes, de materialen en de voorzieningen die voorgesteld worden in het licht 

van het voorgestelde project? 



 

 

 

3. In aanmerking nemen van milieuduurzaamheid bij de ontwikkeling van de infrastructuur  

(duurzaamheid van de installaties, kringloopbeginsel, gerecycleerde/recycleerbare 

materialen, biodiversiteit, ...)   (5 punten)  

Biedt het project een meerwaarde voor zijn omgeving? Zijn de overwogen bouwmethodes 

en materialen duurzaam, is er sprake van een "omkeerbare en circulaire" aanpak?  

 

4. Bestendiging van het project, het duurzame karakter van de investeringen en van het 

toekomstige gebruik ervan (7 punten) 

Blijft het project bestaan? Zijn er garanties dat de investeringen nog gebruikt zullen 

worden na het verstrijken van de subsidiabiliteitsperiode van de uitgaven?  

 

5. Planning  (10 punten) 

Is de planning realistisch en garandeert ze de verwezenlijking van de uitgaven tegen 31 

december 2029? Garandeert de planning het bereiken van de doelstellingen vastgesteld 

op het vlak van de indicatoren tegen 31 december 2029? Bestaat er een zakelijk recht op 

een actief, een garantie om het snel te kunnen verwerven of een gelijkaardige beveiliging 

inzake de mogelijkheid een actief te gebruiken en erin te investeren? 

 

6. Budget en bijdrage aan de indicatoren (10 punten) 

Draagt het project bij aan de indicatoren van de strategische doelstelling en lijken de 

streefwaarden realistisch? Bestaat er een duidelijke berekening om de streefwaarden te 

bepalen? Vertoont het project een hoge verhouding tussen het gevraagde budget en het 

aantal betrekkingen voor "onderzoekers die werken in onderzoekscentra die steun 

krijgen" (volgens de definitie van indicator RCO06)? Is die verhouding realistisch?  

 

 

o Criteria beoordeeld in fase 2: 

 

- Uitvoeringscriteria (35%) 

Via de uitvoeringscriteria kan worden nagegaan in welke mate het project goed beheerd zal 

worden. Voor elk criterium zullen er punten worden toegekend door het antwoord te 

beoordelen dat het project biedt met betrekking tot de volgende criteria: 

 

1. Planning en budget (10 punten) 

Is de planning correct opgesteld? Is ze volledig en voldoende gedetailleerd? Is het budget 

correct opgesteld? Leeft het de subsidiabiliteits- en financieringscriteria van het project 

en de regelgeving inzake staatssteun na?  

 

3. Beheers-, bestuurs- en bevoegdheidsstructuur en partnerdynamiek (12 punten) 

Zal het project goed beheerd worden? Beschikt/Beschikken de kandidaat/kandidaten 

over voldoende personeel en/of een duidelijke organisatiestructuur en/of een relevant 

en goed georganiseerd samenwerkingsverband dat een goed beheer en goede uitvoering 

van het project mogelijk maakt? 

Overheidsopdrachten: biedt de kandidaat garanties dat de wetgeving inzake 

overheidsopdrachten correct zal worden toegepast en/of dat de raadpleging voor de 



 

 

opdracht correct zal verlopen (met name als de opdracht niet valt onder de wetgeving 

inzake overheidsopdrachten)?  

Communicatiestrategie: is de communicatiestrategie aangepast aan het project? Biedt de 

kandidaat garanties inzake de zichtbaarheid van de Europese en Brusselse steun? Biedt 

de kandidaat garanties inzake het bereiken van de doelgroep(en)?  

Financiële organisatie: biedt de kandidatuur garanties inzake de dagelijkse financiële 

opvolging van het project door de kandidaat/kandidaten? 

 

4. Beginsel Do No significant harm (5 punten)  

Garandeert het voorstel de naleving van het DNSH-beginsel?  

 

5. Gelijke kansen, inclusie en non-discriminatie (3 punten) 

Wordt er rekening gehouden met kwesties als gelijke kansen, inclusie en non-

discriminatie bij de keuze van het project, de uitvoering ervan en het gebruik van de 

infrastructuur?  

 

6. Indicatoren (5 punten) 

Wordt de verwezenlijking van de indicatoren correct aangetoond en verantwoord? 

Stemmen de voorgestelde verantwoordingsstukken overeen met de indicatorfiches? 

 

 

3. Begunstigden/projectdragers 

 

Dit zijn de mogelijke begunstigden (verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten, ten voordele 

van de eindbegunstigden):  

- Universiteiten en hogescholen, 

- Onderzoekscentra, 

- Laboratoria,  

- Overheidsbesturen, 

- Ziekenhuizen, 

- Alle instellingen en andere operatoren actief in de betrokken SVD's. 

 

Er valt op te merken dat kmo's enkel individueel gesteund kunnen worden om projecten op te zetten 

op voorwaarde dat ze collectieve, en niet individuele, evoluties in gang zetten, die ook meerdere 

(andere) kmo's ten goede komen. 

 

De investeringen verricht door deze operatoren in het kader van de projecten moeten verwezenlijkt 

worden op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en/of ten voordele van de 

Brusselse ondernemingen van een of meerdere SVD's.  

 

Bij een samenwerkingsverband tussen meerdere kandidaten dient de kandidaat-coördinator van het 

project het projectvoorstel in voor alle kandidaten. 

 

 

4. Na de selectie 



 

 

 

Na de selectiebeslissing door de regering krijgen de kandidaten die niet-geselecteerde projecten 

hebben ingediend een brief met de redenen waarom de projecten niet gekozen werden.  

 

De kandidaten van de geselecteerde projecten krijgen een kennisgevingsbrief die hen meedeelt dat ze 

geselecteerd zijn.  

 

Voor elk geselecteerd project beslist de regering per besluit over de toekenning van de subsidie.  

Er wordt dan een overeenkomst getekend tussen de projectindiener(s) en het gewest.  

Deze overeenkomst verduidelijkt de verbintenissen en verplichtingen van elke partij inzake de inhoud, 

de agenda, de financiering en de evaluatie van het project. Voor de hele duur van het project wordt 

één enkele meerjarenovereenkomst opgesteld per project. 

 

Het is mogelijk dat er om de overeenkomst op te stellen bijkomende informatie wordt gevraagd. 

 

Als een project de verwezenlijking van meerdere acties door verschillende begunstigden betreft, wordt 

er één overeenkomst ondertekend tussen het gewest en alle begunstigden. In die overeenkomst wordt 

uit de begunstigden een coördinator en een projectverantwoordelijke aangewezen. 

 

De directie EFRO bereidt de subsidiebesluiten en de overeenkomsten voor.  

 

5. DNSH 
 

Het DNSH-beginsel (wat staat voor "Do No Significant Harm") voorziet erin dat geen enkele investering 

gesteund door Europese middelen aanzienlijke schade mag berokkenen met betrekking tot zes 

Europese milieudoelstellingen. Die zes doelstellingen staan beschreven in de Europese Verordening 

betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen (EU, 2020). 

Het gaat om:  

- Mitigatie van klimaatverandering, 

- Aanpassing aan klimaatverandering, 

- Duurzaam gebruik en duurzame bescherming van water- en mariene hulpbronnen, 

- Transitie naar een kringloopeconomie, 

- Preventie en vermindering van vervuiling, 

- Bescherming en herstel van de biodiversiteit en ecosystemen. 

Voordat de overeenkomst wordt ondertekend, gaat de directie EFRO aan de hand van deze zes criteria 

na of het project geen aanzienlijke schade aan het milieu toebrengt. 

De EFRO-projectdragers verbinden zich ertoe het DNSH-beginsel na te leven bij de uitvoering van hun 

project, met name door een DNSH-clausule op te nemen in de bestekken die ze opstellen voor 

overheidsopdrachten. 

 


