Programma Eurostars
Voorstelling
Eurostars is een programma dat werd ontwikkeld door lidstaten in het kader van het EUREKA-netwerk in
samenwerking met de Europese Commissie.
Het programma is specifiek gericht op KMO's met een groot innovatief vermogen en een belangrijke activiteit in
onderzoek en ontwikkeling. Het programma heeft als doel KMO’s te ondersteunen en hun groei en
internationale ontwikkeling aan te moedigen door middelgrote samenwerkingsprojecten te realiseren die
gericht zijn op een snelle marktlancering. Het programma hanteert uitsluitend een bottum-up benadering, legt
geen werkprogramma of thema op en geeft ondernemingen de kans een project in te dienen in alle
technologische domeinen.
De geselecteerde projecten zullen gefinancierd worden door nationale financieringsinstellingen (Innoviris voor
Brussel) volgens de regionale financieringsvoorschriften.
Opmerking: Bij de voorbereiding van uw project is het noodzakelijk contact op te nemen met uw regionale
contactpersoon bij Innoviris (u vindt de contactgegevens onderaan deze informatiefiche).

Projecttype
De 4 belangrijkste principes voor Eurostars-projecten zijn :

1

Gemiddeld
project

1

Budget
€ 1.4 M

Deelnemers
3 tot 4

Land
2 tot 3

Duur
29 maanden

Alle lidstaten van de EU + Kroatië, Zwitserland, Turkije, IJsland, Israël en Noorwegen. Bekijk de lijst van landen die
deelnemen aan de oproep op de website www.eurostars-eureka.eu

Evaluatie en financiering van projecten
De logica van de evaluatie en de financiering van de projecten is gebaseerd op een overeenkomst tussen de
Europese mechanismen en de nationale mechanismen die reeds door de begunstigden gekend zijn.
De inschrijving en de evaluatie van de projecten verloopt op een gecentraliseerde manier. Het secretariaat van
EUREKA, waar het programma is ondergebracht, ontvangt de voorstellen en laat ze technisch en
wetenschappelijk evalueren door onafhankelijke experten. De nationale financieringsinstellingen voeren een
toelatingscontrole uit op basis van hun eigen toelatingscriteria.
De beste projecten worden vervolgens gefinancierd de nationale financieringsinstellingen, die elk jaar een
bepaald bedrag voor deze projecten reserveren.
De financiering van de projecten verloopt volgens de regionale voorschriften.
Maximale tegemoetkoming van Innoviris:
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Toelatingscriteria
De projecten moeten beantwoorden aan alle toelatingscriteria die door het Eurostars-programma worden
opgelegd. Daarnaast moet elke partner voldoen aan de toelatingscriteria van zijn nationale
financieringsinstelling. Voor Brusselse partners gelden volgende toelatingscriteria:
Criteria van Innoviris:
Om toegelaten te worden, moet de aanvrager:
 een deel of al zijn O&O activiteiten ontwikkelen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest;
 een innovatief O&O-project voorstellen dat een gunstige impact kan hebben op de economie, de
werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 aantonen dat hij in staat is zijn deel van het project te financieren;
 zijn verplichtingen in het kader van voorgaande steun van het Gewest zijn nagekomen.
Komen in aanmerking: ondernemingen, universiteiten en onderzoeksinstellingen. Universiteiten en
onderzoeksinstellingen worden enkel toegelaten indien ze, in het kader van het project, samenwerken met
een Brusselse KMO. Geen enkele partner mag meer dan 70% van de projectkosten op zich nemen.
Indien de aanvrager niet aan bovenstaande criteria voldoet, kan Innoviris geen financiering toekennen.
De aanvrager moet een financieringsaanvraag indienen bij Innoviris binnen de 7 dagen die volgen op de
datum van de cut-off, via het formulier dat beschikbaar is op de website van Innoviris.
Criteria van het Eurostars-programma:
•
•
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De projecten kunnen betrekking hebben op alle beroepssectoren, maar moeten een maatschappelijk
doel hebben.
Het hoofd van het consortium moet een KMO2 met een belangrijke O&O-activiteit3 zijn, afkomstig uit
een land dat deelneemt aan het Eurostars-programma (31 lidstaten)

Conform de Europese definitie van een KMO http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_en.htm
Volgens de definitie van Eurostars, moeten de KMO’s met een belangrijke O&O-activiteit minstens 10% van hun uitgaven
aan O&O-activiteiten besteden of 10% van hun personeel tewerkstellen in O&O-activiteiten. Ook ondernemingen met
minstens 100 werknemers die 5VTE tewerkstellen in O&O- activiteiten en ondernemingen met meer dan 101 werknemers
3

•

•
•

•
•
•

Bij het project moeten minstens 2 partners betrokken zijn die gevestigd zijn in minstens 2 landen die
deelnemen aan het Eurostars-programma. Onderzoeksinstellingen en grote ondernemingen komen in
aanmerking, maar KMO’s met een belangrijke O&O-activiteit moeten meer dan 50% van de kosten van
het project vertegenwoordigen.
De projecten moeten een duur hebben van meer dan 36 maanden.
De projecten moeten de ontwikkeling van een nieuw project, proces of dienst als doel hebben en de
marktlancering (of de klinische proeven) moet binnen de 2 jaar volgend op de afsluiting van het project
plaatsvinden.
Geen enkele partner mag meer dan 75% van de kosten van het project dekken.
De oproep tot voorstellen is open en ononderbroken, de voorstellen worden 2 keer per jaar
gecontroleerd en geëvalueerd (twee cut-off's)
Alle deelnemers moeten wettelijke entiteiten zijn.

Evaluatiecriteria
De Eurostars-projecten worden geëvalueerd door onafhankelijke sectorale experten. De evaluatie verloopt in
twee fasen (eerste evaluatie en beoordeling van de projecten door twee technische experten, correctie en
klassering door een onafhankelijk panel). Deze evaluatie is gebaseerd op volgende criteria:

Opvolging van projecten
De projecten worden gezamenlijk opgevolgd door de financieringsinstellingen en het secretariaat van Eurostars.
Eurostars volgt het algemeen wetenschappelijk verloop van het project. Daarom moet de hoofdpartner elke 6
maanden een verslag over de voortuitgang van het project opsturen naar het secretariaat.
Ook Innoviris volgt het wetenschappelijk en technisch verloop van het project op en concentreert zich daarbij op
de evolutie van de taken van de Brusselse partners, die verslag moeten uitbrengen bij het Instituut. Innoviris
verzekert eveneens de financiële opvolging van het project. Brusselse partners moeten bij Innoviris verslag
uitbrengen over hun uitgaven en de nodige bewijsstukken geven. Het instituut verzekert de financiering van het
project conform het opgestelde budget en de overeenkomst met de begunstigden.

die minstens 5 VTE tewerkstellen in O&O-activiteiten worden beschouwd als KMO’s met een belangrijke O&O-activiteit.

Contact en bijkomende informatie
Indien u geïnteresseerd bent in het Eurostars-programma en u van plan bent een project voor te bereiden, of
indien u nog vragen hebt over dit programma, gelieve contact op te nemen met Mathilde Reumaux, de
regionale Project Officer voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Mathilde Reumaux
Adviseur Europese zaken en regionale Project Officer voor het programma Eurostars
mreumaux@innoviris.irisnet.be
02 600 50 31
Voor alle bijkomende informatie kunt u eveneens terecht op de website van Eurostars: www.eurostarseureka.eu

