
VLAIO - Team bedrijfstrajecten

Ondersteuning en advies om je innovatieve plannen, 
groeiambities of bedrijfstransformatie waar te maken!



Wij ondersteunen je in 
JOUW VERHAAL

Regionale werking
Economische/technologische 
achtergrond
Één-op-één begeleiding

Voor AMBITIEUZE 
ondernemingen
#innovatie 
#transformatie 
#groei

KENNIS        PARTNERS        MIDDELEN

VLAIO – Team Bedrijfstrajecten

Onze dienstverlening
Gratis advies en begeleiding
Onafhankelijk 



Ambitie
om te

groeien

Financiële
draagkracht

BUSINESS CASE BENADERING

VERSTERKEN 
DOOR 

BEGELEIDING

Ideeën &
plannen

MarktTeam & 
samenwerking



#subsidies



STAP NAAR
IMPLEMENTATIE

DEMONSTRATIEPROTOTYPEHAALBAARHEIDIDEE

BAEKELAND-MANDAAT/ INNOVATIEMANDAAT

KMO PORTEFEUILLE

KMO GROEISUBSIDIE

STRATEGISCHE 
TRANSFORMATIE STEUN

ECOLOGIE PREMIE PLUS

STRATEGISCHE 
ECOLOGIE STEUN

ONDERZOEKSPROJECTEN

ONTWIKKELINGSPROJECTEN

THEMATISCHE CALLS (ICON, TETRA, XR, AI/CS,…)

PILOOT
PROJECTEN

Opleiding & Advies Innovatie Investeringen

LIMBURGSE INNOVATIEPREMIE/ CROSSROADS



kmo portefeuille voor opleiding en advies

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille 

Steun Max. subsidie

KO 30% €7.500/jaar

MO 20% €7.500/jaar

Zelfstandigen, 
kmo’s en vrije 

beroepen

Opleiding en advies 
bij geregistreerde 
dienstverleners

Aangifte binnen 14 
kalenderdagen na start 

opleiding of advies



kmo groeisubsidie

Interne versterking: 
aanwerving

Externe versterking: 
advies

Steun 50% 50%

Max. subsidie €25.000 €25.000

Totale min. subsidie €10.000

Totale max. subsidie €50.000

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-groeisubsidie 

kmo’s en vrije 
beroepen met 
groeiambitie

Minimum 
projectbedrag

€20.000

Maximum 1 groeisubsidie 
per 12 maanden en per 

kantelmoment



kmo groeisubsidie

KantelmomentVisie op groei Plan van aanpak Strategische kennis

Criteria



STAP NAAR
IMPLEMENTATIE

DEMONSTRATIEPROTOTYPEHAALBAARHEIDIDEE

BAEKELAND-MANDAAT/ INNOVATIEMANDAAT

ONDERZOEKSPROJECTEN

ONTWIKKELINGSPROJECTEN

THEMATISCHE CALLS (ICON, TETRA, XR, AI/CS,…)

PILOOT
PROJECTEN

Innovatie

LIMBURGSE INNOVATIEPREMIE/ CROSSROADS



Onderzoek en ontwikkeling
Idee voor een nieuw en uniek product/dienst/proces:

Va
lo

ris
at

ie

(Technologische) uitdaging
Engineering Ontwikkeling Onderzoek

Onderzoeksproject

Ontwikkelingsproject

KT
M

T
LT



Ontwikkelingsproject

KO MO GO

Steun 45% 35% 25%

Max. subsidie 50%

Totale min. 
subsidie €25.000

Totale max. 
subsidie €3.000.000

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/ontwikkelingsproject 

Nieuw of verbeterd 
product, dienst of 

proces

Ontwikkeling t.e.m. 
prototype/piloot

10% extra steun bij 
samenwerking

KT versterking 
onderneming

Ongeveer 20 blz.

Max. 24 maanden



Ontwikkelingsproject
Criteria

Nieuw Uitdaging Reële slaagkans Voldoende omvang Valorisatie



Ontwikkelingsproject: steunbare kosten

# manmaanden 
# € (bruto)

Grote onderaanneming
Grote kosten
Offerte en factuur

alleen voor KMO’s
Max. €20 000 

€20 000 
directe kosten

Met bewijs

€20 000  
indirecte kosten
Zonder bewijs

Totale kost (steunpercentage tussen 25-50%) 

Intern Extern

Lonen Werking

€40 000 per 
mensjaar

Facturen

> €8500

Intellectuele 
eigendom



Ontwikkelingsproject

Indiening dossier

Begeleiding door VLAIO bedrijfsadviseur 
(business case analyse, 

innovatiecanvas,…)
Opmaak business case- en 

projectbeschrijving  Iteratief proces

Mondelinge toelichting

Check op 
ontvankelijkheid en 

volledigheid door 
projectadviseur

Beoordeling

Toetsing van je project aan de 
evaluatiecriteria

Evaluatie door de projectadviseurs, 
eventueel aangevuld met advies van 

externe deskundige(n)

Start project

Er kan reeds gestart 
worden met de 

ontwikkeling de 1ste 
kalenderdag na de 

maand van indiening 
op eigen risico

€ steun <250k: 2 à 3 maanden doorlooptijd

€ steun >250k: >3 maanden doorlooptijd 



Onderzoeksproject

KO MO

Steun +20% +10%

Max. subsidie 60%

Totale min. 
subsidie €100.000

Totale max. 
subsidie €3.000.000

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/onderzoeksproject 

Fundamenteel 
onderzoek

25%-50% steun 
afhankelijk van 

onderzoeksgehalte

10% extra steun bij 
samenwerking

Valorisatie op (middel)LT,
focus op opbouw kennis

Ongeveer 55 blz.

Max. 36 maanden



Onderzoeksproject

Lange termijn visie Reële slaagkans Voldoende omvang

Criteria

Wetenschappelijke 
state of the art



Provincie Limburg: Innovatiegedreven ondernemerschap

http://www.limburg.be/innovatie 

Partner

Subsidie 50% van de aanvaardbare kosten

Maximum 
subsidiebedrag €50.000 (te verdelen tussen de partners)

Aanvaardbare 
kosten

Personeelskosten, werkingskosten, investeringen, externe expertise en 
diensten, communicatie

Samenwerking 
tussen minstens 
twee bedrijven

30 april & 
30 oktober

Aanvrager: kmo 
met exploitatiezetel 

in Limburg



Provincie Limburg: Innovatiegedreven ondernemerschap

Uniek Innovativiteit Heldere business case

Criteria

Volwaardige 
samenwerking



Provincie Limburg: Innovatiegedreven ondernemerschap

http://www.limburg.be/innovatie 

 Dataverzameling en data-analyse
 Onderzoek van haalbaarheid
 Onderzoek marktpotentieel en 

bedrijfsstrategie
• formuleren opportuniteiten
• ideegeneratie en –selectie
• uitwerken van ideeën tot 

concepten
 Conceptvalidatie door marktstudie 

Onderzoeksactiviteiten 
(Max €10.000 steun en 
max 50% van de 
projectbegroting) 

 Industrieel onderzoek
 Eerste iteratie prototype van alle 

onderdelen van het concept (testen 
en bijsturen)

 Prototyping
 Kleinschalige experimenten
 Piloot en demonstratie

Validatie en ontwikkeling 
van concepten



https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank


