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1

Algemene bepalingen en situering

Deze regeling maakt deel uit van het Interreg Vlaanderen-Nederland project ‘Food From Food’
binnen de agro-voedingsmiddelenindustrie. Het project is op 10 januari 2017 door het Comité van
Toezicht, van Interreg Vlaanderen – Nederland 2014-2020, goedgekeurd. Hierbij treedt Brainport
Development op als projectverantwoordelijke. Als beherend partner voor de Project Partner Light
budgetten treden de volgende partijen op:
- Flanders’ Food in Vlaanderen
- Stichting Food Tech Park Brainport in Nederland
Dit reglement is aanvullend op het Programmareglement voor de uitvoering van het
samenwerkingsprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland 2014-2020. Dit betekent dat de regels
van het programmareglement Interreg Vlaanderen-Nederland steeds van toepassing zijn. Dit tenzij
op die punten waar dit subsidiereglement verder strekt dan of een meer nadere uitwerking geeft aan
de regels van het programmareglement. In dat geval gelden de regels van dit subsidiereglement.
Doelstelling van het Food From Food project is het ontwikkelen van nieuwe food producten en/of
ingrediënten met nutritionele en functionele waarde en marktpotentieel uit de (her)verwaarding van
plantaardige reststromen. Hiermee zal er sprake zijn van voedingsproducten en natuurlijke (Enummervrije) verse ingrediënten, zoals vezels, vitamines, eiwitten, kleur- en geurstoffen die dienen
als gezonde verrijking in foodtoepassingen. De vraag uit de markt is hierin leidend voor de
verwaardingsroutes. Door met diverse partners in zowel Nederland als Vlaanderen samen te werken
kunnen we kennis en faciliteiten delen en hebben we een grotere hoeveelheid
grondstofreststromen. Hiermee gaan wij de verwaardingsroutes van diverse plantaardige
reststromen versnellen. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door agro-, food-, voedselverwerkende
of technische (technologie-ontwikkelaars) KMO/MKB-bedrijven en eindgebruikers. Hierbij worden ze
ondersteund door kennisinstellingen.

2

Definities

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan;

2.1 Beherende partners
De beherende partners zijn: Food Tech Park Brainport en Flanders’ Food.

2.2 Definitie experimentele ontwikkeling
Experimentele ontwikkeling wordt in de AGVV (Algemene Groepsvrijstellingsverordening) als volgt
gedefinieerd (definitie nr. 86):
“Het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschappelijke,

technologische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden, gericht op het ontwikkelen van
nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten. Dit kan ook activiteiten omvatten die gericht
zijn op de conceptuele formulering, de planning en documentering van alternatieve producten,
procedés of diensten.
Experimentele ontwikkeling kan prototyping, demonstraties, pilotontwikkeling, testen en validatie
omvatten van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten in omgevingen die representatief
zijn voor het functioneren onder reële omstandigheden, met als hoofddoel verdere technische
verbeteringen aan te brengen aan producten, procedés of diensten die niet grotendeels vast staan. Dit
kan de ontwikkeling omvatten van een commercieel bruikbaar prototype of pilot die noodzakelijkerwijs
het commerciële eindproduct is en die te duur is om te produceren alleen met het oog op het gebruik
voor demonstratie- en validatiedoeleinden.
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Onder experimentele ontwikkeling wordt niet verstaan routinematige of periodieke wijziging van
bestaande producten, productielijnen, fabricageprocessen, diensten en andere courante activiteiten,
zelfs indien die wijzigingen verbeteringen kunnen inhouden.”

2.3 Grensoverschrijdend
Grensoverschrijdend kan op een van volgende wijze gegarandeerd worden:
• Samenwerking tussen minimaal 1 Belgische ppl en Nederlandse projectpartner of ppl.
• Samenwerking tussen minimaal 1 Nederlandse ppl en Belgische projectpartner of ppl.
Binnen een innovatieproject zitten een Nederlandse en Belgische partner of partner light.

2.4 KMO/MKB
Een KMO ofwel MKB is een kleine of middelgrote onderneming. Om te bepalen of u een KMO/MKB
bent, kunt u het sjabloon KMO/MKB test invullen op de website; www.grensregio.eu (downloads).

2.5 Innovatieprojecten
De innovatieprojecten zijn gericht op experimentele ontwikkeling (zie verder). Dit houdt in dat
kennis- en vaardigheden worden geworven, gecombineerd om daarmee grensoverschrijdende
innovatieprojecten te ontwikkelen op het gebied van verwaarding van nevenstromen uit de agro- en
voedingsmiddelenindustrie. Bedrijven die ondersteuning krijgen, zullen worden aangemerkt als
additionele projectpartners en krijgen daarmee de status van project partner light. Het
innovatieproject wordt uitgevoerd conform de samenwerkingsovereenkomst tussen de beherende
partner en de PPL.

2.6 Interreg V Programma
Het Samenwerkingsprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland 2014-2020. Het programma vindt u
op www.grensregio.eu.

2.7 Lead partner
Brainport development is leadpartner (projectverantwoordelijke) van het project Food From Food.

2.8 Programmareglement
Het Programmareglement voor de uitvoering van het Samenwerkingsprogramma Interreg
Vlaanderen-Nederland 2014-2020. Het reglement vindt u op www.grensregio.eu (downloads).

2.9 Projectpartners
De volgende partijen zijn de projectpartners: Brainport Development, Innovatiesteunpunt, Food Tech
Park Brainport, Bodec bv, vanRijsingeningredients, Fi&S, HAS Hogeschool, Flanders’ Food, ILVO,
Groentenhof en Brightlabs.nl

2.10 Project Partner Light (PPL)
Als PPL beoogt Food From Food in de eerste plaats KMO/MKB. Grotere bedrijven kunnen ook
deelnemen als PPL. Omdat Food From Food de nadruk echter legt op het ondersteunen van
KMO/MKB stelt Food From Food als voorwaarde, voor goedkeuring van innovatieprojecten, dat er
minimaal 1 KMO/MKB per innovatieproject als PPL moet optreden. De doelgroep bedrijven zijn agro, food-, voedselverwerkende of technische (KMO/MKB) bedrijven.
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2.11 Selectiecommissie Food From Food
Brainport Development NV, Stichting Food Tech Brainport, Flanders’ FOOD en Innovatiesteunpunt
Boerenbond vormen samen de selectiecommissie en beoordelen de ingediende innovatieprojecten
aan de hand van de volgende selectiecriteria, waaronder grensoverschrijdende samenwerking,
vraaggericht gedreven vertrekpunt, innovativiteit en efficiënte en effectieve aanpak van het
innovatieproject.

3

Programma kenmerken

3.1

Doel

Het doel van deze regeling betreft de uitwerking en uitvoering van innovatieprojecten die voldoen
aan de definitie van experimentele ontwikkeling. Food From Food ondersteunt PPL in de grensregio
Vlaanderen-Nederland, met als doel het ontwikkelen van nieuwe food producten en/of ingrediënten
met nutritionele en functionele waarde en marktpotentieel uit de (her)verwaarding van plantaardige
reststromen.

3.2

Begunstigden van het project Food From Food

Begunstigden voldoen aan de definitie van PPL, zoals eerder opgenomen. PPL’s hebben een vestiging
in het programmagebied binnen de Grensregio Vlaanderen-Nederland. Aanvragers gevestigd buiten
de Grensregio kunnen deelnemen mits voldoende onderbouwing, waaruit blijkt dat deelname van
die partner cruciaal is voor de te bereiken resultaten, die overwegend ten gunste komen van het
programmagebied van Interreg Vlaanderen-Nederland. In elk geval moeten resultaten ten goede
komen aan de Grensregio. Gezien Food From Food een grensoverschrijdend project is, worden
grensoverschrijdende partnerschappen gevormd.
In het kader van dit subsidiereglement worden alle organisaties die als PPL deelnemen beschouwd
als ‘ondernemingen’ gezien de toepassing van de algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV,
verordening (EU) Nr. 651/2014), in het kader van de goedkeuringsvoorwaarden van het Food From
Food project door Interreg Vlaanderen- Nederland.
De KMO/MKB test, beschikbaar op www.grensregio.eu, bepaalt of de aanvrager als een KMO/MKB
dan wel als een grote onderneming beschouwd wordt.
Met ingang van 1 januari 2005 is de definitie van midden-, klein- en microbedrijf opnieuw vastgelegd
door de Europese Commissie, in onderstaande tabel:
Categorie onderneming

Werknemers

Jaaromzet

of balanstotaal

Middelgroot

< 250

≤ € 50 mln.

≤ € 43 mln.

Klein

< 50

≤ € 10 mln.

≤ € 10 mln.

Micro

< 10

≤ € 2 mln.

≤ € 2 mln.

De volgende partijen worden uitgesloten van deelname aan Food From Food:
• Ondernemingen ten aanzien waarvan een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een
besluit van de Europese Commissie, waarbij eerdere steun onrechtmatig en onverenigbaar
met de interne markt is verklaard;
• Ondernemingen in moeilijkheden;
• Organisaties die geen rechtspersoon zijn.
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3.3

Steunintensiteit, subsidiebedragen en subsidiabiliteit van kosten

Binnen het project Food From Food zijn voor samenwerking binnen innovatieprojecten EFROsubsidies beschikbaar voor projectpartners light (PPL) voor een totaal aan subsidiabele kosten ter
waarde van € 700.000,-. Indien dit budget is uitgeput, kunnen geen nieuwe innovatieprojecten meer
EFRO-financiering verkrijgen.
Dit budget wordt opgesplitst in twee delen:
1. Innovatie & businessversneller (€ 600.000,-)
Nieuwe (grensoverschrijdende) innovatieprojecten met een budget tot maximaal € 40.000,per PPL.
2. Crossborder Promising Pilots. (€ 100.000,-)
Twee succesvol ontwikkelde innovatieprojecten zullen worden voortgezet als promising
pilot. Maximaal budget per pilot voor een PPL is € 50.000.
Om voor het tweede budget in aanmerking te komen dient het eerste deel succesvol doorlopen te
zijn. Uit de innovatieprojecten uit deel 1 wordt een keuze gemaakt op basis van de selectiecriteria
beschreven onder punt 6.
PPL’s beschikken over een budget tot maximaal bovengenoemd bedrag om in een innovatieproject
samen te werken met andere partners en partners light, die daarvoor hun eigen budget aanspreken.
3.3.1 Voor KMO/MKB
Steunintensiteit en subsidiebedragen
Voor een KMO/MKB bedraagt de EFRO-steun 50% van de totale subsidiabele kosten, de overige 50%
is de eigen private bijdrage van de PPL. De PPL kan geen bijkomende publieke cofinanciering
ontvangen vanwege de staatssteunregels.
3.3.2 Voor Grote ondernemingen
Steunintensiteit en subsidiebedragen
Voor een Grote Onderneming bedraagt de EFRO-steun 40% van de totale subsidiabele kosten, de
overige 60% is de eigen, private bijdrage van de PPL. De PPL kan geen bijkomende publieke
cofinanciering ontvangen vanwege de staatssteunregels.
3.3.3 Staatssteun
De projectactiviteiten van de Project Partners Light moeten passen binnen artikel 25 van EUverordening nr. 651/2014 ('Algemene groepsvrijstellingsverordening') en vallen onder experimentele
ontwikkeling.
3.3.4 Subsidiabiliteit van kosten
Enkel kosten die gemaakt zijn in overeenstemming met de subsidieregels uit het
Programmareglement voor de uitvoering van het samenwerkingsprogramma Interreg VlaanderenNederland 2014-2020 en die binnen de samenwerkingsovereenkomst tussen de beherende partner
en PPL gedefinieerde periode vallen, komen in aanmerking voor subsidie. De in aanmerking komende
kosten van het innovatieproject betreffen:
a) personeelskosten: onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel voor zover zij zich
met het innovatieproject bezighouden;
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b) kosten van apparatuur en uitrusting voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het
innovatieproject. Wanneer deze apparatuur en uitrusting niet tijdens hun volledige levensduur
voor het project worden gebruikt, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de
looptijd van het project, berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige beginselen, als in
aanmerking komende kosten beschouwd;
c) kosten van contractonderzoek, kennis die op arm's length-voorwaarden worden gekocht bij of
waarvoor een licentie wordt verleend door externe bronnen, alsmede kosten voor consultancy en
gelijkwaardige diensten die uitsluitend voor het innovatieproject worden gebruikt;
d) bijkomende algemene kosten en andere operationele uitgaven, waaronder die voor materiaal,
leveranties en dergelijke producten, die rechtstreeks uit het innovatieproject voortvloeien.
Hierbij geldt de verplichting dat de projectresultaten (uitgezonderd IP) ruim worden verspreid via
conferenties, publicaties, open access-repositories, of gratis of opensource-software.
Voor alle kosten geldt dat deze daadwerkelijk en aantoonbaar moeten zijn betaald binnen de twee
maanden na uitvoering van de werkzaamheden, zoals overeengekomen in de
samenwerkingsovereenkomst tussen de Project Partners Light en de beherende partner. Voor
dezelfde in aanmerking komende kosten, kan slechts éénmaal subsidie worden verkregen.
De PPL’s die volgens het stroomschema publiek/privaat uit het Programmareglement worden
beschouwd als een publieke organisatie, moeten de wet op de overheidsopdrachten (BE) /
aanbestedingswet (NL) (of een overeenkomstige nationale wet in het geval van andere lidstaten)
naleven. Projectpartners die volgens het stroomschema geen publieke organisatie zijn, moeten
marktconformiteit van de prijs kunnen aantonen zoals beschreven in het Programmareglement.
Ex post monitoring van netto-inkomsten
Overeenkomstig het Goedkeuringsbesluit van het project Food From Food zullen bij PPL’s die grote
ondernemingen zijn, eventuele netto-inkomsten die voortkomen uit het innovatieproject, via ex-post
monitoring verrekend worden tot 3 jaar na de voltooiing van het innovatieproject.

3.4

Projectduur

Financiering is mogelijk binnen de looptijd van het innovatieproject binnen het Food From Food
project. De looptijd wordt vastgelegd in de overeenkomst tussen de Project Partners Light, en de
beherende partner. PPL kan pas starten nadat een samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen PPL en
de beherende partner ondertekend is. Het innovatieproject kan maximaal 28 maanden lopen. Echter
dient het innovatieproject afgerond te zijn uiterlijk twee maanden voor de uiterste einddatum van
Food From Food project, dus uiterlijk op 31 oktober 2019 (het project eindigt op 31 december 2019).
De uitgaven van de Project Partners Light zijn enkel subsidiabel wanneer ze passen in het aanvaarde
kostenplan en gemaakt zijn in de periode van uitvoering van het projectpartner light traject, zoals
bepaald in de samenwerkingsovereenkomst met de beherende partner.

3.5

Intellectuele eigendom

In de overeenkomst die de beherende partner afsluit met de PPL, worden afspraken gemaakt over
intellectuele eigendom. Er worden bepalingen opgenomen voor zowel intellectuele eigendom die
vooraf bestaat en in het kader van het project wordt gebruikt (‘achtergrondkennis’), als voor
intellectuele eigendom die tijdens de projectperiode wordt gecreëerd (‘voorgrondkennis’)
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3.6

Uitbetaling

Er is geen voorschotregeling van toepassing. De uitbetaling gebeurt conform de geldende regelgeving
opgenomen in Programmareglement voor de uitvoering van het Samenwerkingsprogramma Interreg
Vlaanderen – Nederland 2014 – 2020 (www.grensregio.eu). De project verantwoordelijke ontvangt
de EFRO-steun van de certificeringsautoriteit en stort het deel bestemd voor de PPL – zoals bepaald
door de certificeringsautoriteit – zo spoedig mogelijk en integraal door aan de beherende partner die
het daarna doorstort naar de Projectpartner Light.

4

De wijze waarop PPL geselecteerd worden

Nieuwe projectpartners die nieuwe te financieren grensoverschrijdende waardeketens vormen
binnen Food From Food krijgen de status Projectpartner Light (PPL). Met deze partners worden
samenwerkingsovereenkomsten gesloten met Stichting Food Tech Brainport (ca. 15 Nederlandse PPL
partners) en met Flanders’ FOOD (ca. 15 Vlaamse PPL partners). Voor toelating van PPL-partners aan
het project wordt een procedure gehanteerd.

1 Projectoproep
Werving van
projecten via
websites
partners en
projectsite Food
From Food.

2. Indiening
projectvoorstel
Potentiele PPL
partners
kunnen hun
aanvraag
digitaal
indienen bij
Brainport
Development.

3.Selectie PPL
Partners
De selectiecommissie
beoordeeld de
aanvragen op
volgorde van
binnenkomst.

4. Besluit PPL
Partners
Na goedkeuring
van de selectiecommissie
wordt een
overeenkomst
getekend met
Food Tech
Brainport of
met
Flanders’FOOD.

5. Uitvoering en
begeleiding
Gedurende de
looptijd zal het
project
gemonitord en
inhoudelijke
begeleid
worden vanuit
Stichting Food
Tech Brainport
en Flanders
Food.

6. Evaluatiefase
De PPL partners
zullen aan het
einde van het
project een
duidelijke
eindrapportage
schrijven en
zorgen voor de
administratieve
rapportages
t.b.v. een
accountantscontrole.

7 Selectie PPL
promissing
pilots.
De selectie
commissie
beoordeeld de
aanvragen uit
de sucessvol
uitgevoerde
projecten op
basis van de
beschereven
selectiecriteria.

4.1 Projectoproep
Enkel ondernemingen die in aanmerking komen als begunstigde kunnen deelnemen. Dit wordt in
stap 1 gecheckt door de selectiecommissie van Food From Food. Potentiële PPL’s zullen worden
verwezen naar de website van Food From Food. Hier vinden zij, naast algemene informatie en
criteria, ook het projectplan formulier. De projectoproep wordt gestart op 1 juni 2017.
Naast werving via de netwerken van de partners en tijdens de diverse communicatie-activiteiten,
wordt een oproep om nieuwe PPL partners te werven geplaatst op de website van Food From Food
en op de website van de projectpartners en in vakbladen in zowel Nederland als in Vlaanderen. Op
de websites wordt uitgebreide informatie gegeven waaraan innovatieprojecten en PPL partners aan
moeten voldoen en wat zij kunnen verwachten aan hulp en ondersteuning vanuit Food From Food.
Naast de selectiecriteria worden ook het aanvraagformulier op de website gepubliceerd.

4.2 Indiening projectvoorstel
De PPL partner die een gefinancierd innovatieproject wil uitvoeren geeft in het aanvraagdossier - via
een compact projectplanformulier – o.a. weer welke doelstelling het innovatieproject behelst, wie de
partner(s) in de waardeketen zijn, wat de grensoverschrijdende meerwaarde inhoudt, welke
marktperspectief wordt bediend en hoe het innovatieproject concreet zal worden uitgevoerd. Tevens
9
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dienen de kosten van het innovatieproject (maximale grens van € 40.000), een sluitende begroting
(inclusief eigen bijdrage) en de gevraagde EFRO-bijdrage aangegeven te worden. Het rechtsgeldig
ondertekend projectplanformulier wordt ingediend bij penvoerder Brainport Development NV.

4.3 Selectie PPL Partners
Brainport Development NV, Stichting Food Tech Brainport, Flanders’ FOOD en Innovatiesteunpunt
Boerenbond vormen samen de selectiecommissie en beoordelen de ingediende innovatieprojecten
aan de hand van onderstaande selectiecriteria.
De selectiecommissie beoordeelt de ingediende innovatieprojecten op basis van volgorde van
binnenkomst. De beoordeling wordt vastgelegd in een beoordelingsformulier. De selectiecommissie
neemt binnen acht tot twaalf weken na indiening een besluit over het verlenen van de subsidie. De
beslissing wordt gecommuniceerd per mail. Bij een negatieve besluitvorming wordt eveneens een
motivatie voor de afwijzing gecommuniceerd aan de indieners.
4.3.1 Ontvankelijkheidscriteria
De innovatieprojectvoorstellen worden eerst gecheckt op de volgende punten, voor deze worden
voorgelegd aan de selectiecommissie. Innovatieprojecten die hier niet aan voldoen worden niet
voorgelegd aan de selectiecommissie:
• Het innovatieproject past qua doelstelling en aanpak binnen de oproep.
• Het gevraagde budget bedraagt maximaal € 40.000.
• Er is minstens 1 KMO/MKB betrokken als potentiële PPL in het innovatieproject. De
resultaten van de KMO-test worden meegestuurd met de indiening van het volledig
innovatieprojectvoorstel.
• Er is voldaan aan de algemene administratieve voorwaarden m.b.t. timing en vorm van de
indiening en de deelnemende organisaties.
• Het innovatieproject voldoet aan de definitie van experimentele ontwikkeling zoals hoger
beschreven.
• Conformiteit met onderliggend PPL reglement.
• Het innovatieproject is een grensoverschrijdende samenwerking. Zie 2.3.
4.3.2 Selectiecriteria voor beoordeling door selectiecommissie.
a) Relevantie van het innovatieproject:
• Duidelijkheid van het doel van het innovatieproject en aansluiting bij de doelstelling van
Food From Food.
• Duidelijke omschrijving van de verwachtingen van het innovatieproject en plan van aanpak.
• De innovatieve waarde van het voorstel: complementariteit met/ vernieuwing t.o.v.
bestaande producten.
• Verwachte economische en/of maatschappelijke toegevoegde waarde.
• De technische en commerciële haalbaarheid van het innovatieproject.
• Marktvraag wordt benoemd in het innovatieproject.
b) Kwaliteit van de uitvoering:
• Duidelijkheid en relevantie van het werkplan.
• Relevantie en trackrecord van de potentiële PPL, compleetheid en competentie van het
aanvragend consortium en projectteam, kwaliteit van de organisatie van de samenwerking.
• Kwaliteit van het organisatorisch en financieel plan met inbegrip van de omvang van en
zekerheid over de materiële en financiële engagementen van de betrokken organisaties.
10
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•
•

Mate waarin de specifieke risico’s m.b.t. de uitvoering worden erkend en beheerd.
Het innovatieproject moet uiterlijk op 31/10/2019 afgerond zijn twee maanden voor de
uiterste einddatum van Food From Food (31/12/2019) zoals vermeld in de goedgekeurde
projectaanvraag van Food From Food bij Interreg Vlaanderen-Nederland.

De selectiecommissie beoordeelt de ingediende innovatieprojecten op basis van volgorde van
binnenkomst. De selectiecommissie neemt binnen acht tot twaalf weken na indiening een besluit
over het verlenen van de subsidie. Na indiening ontvangt de indiener een ontvangstbevestiging.

4.4 Besluit PPL partners
Indien innovatieprojecten zijn goedgekeurd, dan wordt met de PPL partners een
samenwerkingsovereenkomst gesloten met Stichting Food Tech Brainport of met Flanders’ FOOD.
Met de PPL partner wordt een samenwerkingsovereenkomst (SOK) afgesloten conform het
programma reglement van Interreg Vlaanderen-Nederland. Iedere PPL wordt vervolgens via het eloket als projectpartner gekoppeld ( incl. kosten- en financieringsplan en declaratieprognose). Elke
PPL partner wordt door Stichting Food Tech Brainport (voor Nederlandse PPL partners) en door
Flanders’ FOOD (voor Vlaamse PPL partners) duidelijk geïnformeerd over de diverse verplichtingen in
het programma reglement.

5

Uitvoering en monitoring

5.1 Uitvoering
Vanaf de in de ondertekende samenwerkingsovereenkomst bepaalde startdatum, mag de indiener
starten met de uitvoering van het innovatieproject. Inhoudelijke monitoring van innovatieprojecten –
o.a. door doornemen van tussen- en eindrapportages, door informeren en ondersteunen bij
invoegen en declareren in e-loket en bij voldoen aan verplichtingen inzake administratie en PR –
wordt gedaan door Stichting Food Tech Brainport en Flanders’FOOD.
Elke PPL conformeert zich voor uitvoering van een innovatieproject aan het PPL-reglement en aan
het integrale Programmareglement van Interreg Vlaanderen-Nederland, inbegrepen de
verplichtingen rond promotie en publiciteit.
Met het ondertekenen van de overeenkomst nemen de PPL partners een inspanningsverbintenis,
met na te leven afgesproken verplichtingen.
Indien de projectdoelstellingen substantieel achterblijven, kan de Projectverantwoordelijke op
aangeven van de Beherende projectpartner besluiten de kosten van de PPL niet langer te declareren
bij Interreg.
In elk geval worden enkel de reële gemaakte en subsidiabele kosten vergoed, dit geldt ook in het
geval de gerealiseerde kosten lager zijn dan begroot.
Indien de projectverantwoordelijke bij de aanvraag van het innovatieproject onjuiste informatie
heeft verschaft, de uitgangspunten van het innovatieproject (zoals doelstelling, resultaten,
doelgroep, looptijd, kosten en begroting) zonder instemming van de beherende partner wijzigt, en/of
de afgesproken verplichtingen niet naleeft, kan de betaling stopgezet worden en kan een deel of het
geheel van de subsidie teruggevorderd worden.
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5.2 Evaluatiefase
De PPL zorgt voor een heldere en toegankelijke projectadministratie en (project)boekhouding,
waarin alle noodzakelijke gegevens tijdig, betrouwbaar en volledig zijn vastgelegd en zijn te verifiëren
met bewijsstukken met voldoende waarborg voor correcte en adequate (tussentijdse) rapportages
en mogelijkheden voor een adequate accountantscontrole.
De vaststelling van de hoogte van de bijdrage wordt gebaseerd op de werkelijk gemaakte
(subsidiabele) kosten tot maximaal het toegekende subsidiebedrag. Wanneer de gerealiseerde
kosten bij eindafrekening lager zijn dan begroot, zal de toegekende bijdrage naar evenredigheid lager
worden vastgesteld.
De opzet en uitvoering van de innovatie & business versneller wordt uiteindelijk geëvalueerd o.a. op
bereikte grensoverschrijdende resultaten, functionaliteit van het product, logistieke en economische
aspecten, marktperspectief, mate van commitment van de partijen in de keten en tevredenheid van
betrokken partijen.

6 Selectie ppl promising pilots
Projectpartners light die een succesvol innovatieproject hebben uitgevoerd kunnen een nieuwe
aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een budget om het uitgevoerde
innovatieproject verder uit te werken in een uitgebreide pilotstudie. Twee succesvol ontwikkelde
innovatieprojecten zullen worden voortgezet als promising pilot. Maximaal budget per pilot is €
50.000,-.
De indien periode voor de promising pilots start vanaf 1 september 2018 tot 1 juli 2019. De
selectiecommissie beoordeelt de ingediende innovatieprojecten op basis van volgorde van
binnenkomst. De beoordeling wordt vastgelegd in een beoordelingsformulier. De selectiecommissie
neemt binnen acht weken na indiening een besluit over het verlenen van de subsidie. De beslissing
wordt gecommuniceerd per mail. Bij een negatieve besluitvorming wordt eveneens een motivatie
voor de afwijzing gecommuniceerd aan de indieners.

6.1 Ontvankelijkheidscriteria promising pilots
De projectvoorstellen worden eerst gecheckt op de volgende punten, voor deze worden voorgelegd
aan de selectiecommissie. Innovatieprojecten die hier niet aan voldoen worden niet voorgelegd aan
de selectiecommissie:
• Om voor de promising pilot in aanmerking te komen dient het eerste deel succesvol
doorlopen te zijn.
• Het gevraagde budget is maximaal € 50.000.
• Er is minstens 1 KMO/MKB betrokken als potentiële PPL in het innovatieproject.
• Er is voldaan aan de algemene administratieve voorwaarden m.b.t. timing en vorm van de
indiening en de deelnemende organisaties.
• Het innovatieproject voldoet aan de definitie van experimentele ontwikkeling zoals hoger
beschreven.
• Conformiteit met onderliggend ppl reglement.
• Het innovatieproject is een grensoverschrijdende samenwerking. Zie 2.3.
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6.2 Selectiecriteria promising pilots
a) Relevantie van het innovatieproject:
• Duidelijke omschrijving van de verwachtingen van het innovatieproject en plan van aanpak.
• De innovatieve waarde van het voorstel: complementariteit met/ vernieuwing t.o.v.
bestaande producten.
• Verwachte economische en/of maatschappelijke toegevoegde waarde.
• De technische en commerciële haalbaarheid van het innovatieproject.
• Is er een markt voor het product?
• Wat is de meerwaarde van een nieuw product in de markt vs de waarde in de huidige markt.
• Staat de technologie voor verwerking van de reststroom op punt in Vlaanderen/NL?
• Is de keten voldoende rendabel voor alle betrokken partijen om deze na afloop van het
innovatieproject autonoom verder te zetten?
• Zijn de gewenste functionaliteiten van het product bekend en beschreven?
• Marktvraag wordt benoemd in het innovatieproject.
b) Kwaliteit van de uitvoering:
• Duidelijkheid en relevantie van het werkplan.
• Relevantie en track record van de potentiële PPL, compleetheid en competentie van het
aanvragend consortium en projectteam, kwaliteit van de organisatie van de samenwerking.
• Kwaliteit van het organisatorisch en financieel plan met inbegrip van de omvang van en
zekerheid over de materiële en financiële engagementen van de betrokken organisaties.
• Mate waarin de specifieke risico’s m.b.t. de uitvoering worden erkend en beheerd.
• Het innovatieproject moet uiterlijk 31/10/2019 afgerond zijn twee maanden voor de uiterste
einddatum van Food From Food (31/12/2019) zoals vermeld in de goedgekeurde
projectaanvraag van Food From Food bij Interreg Vlaanderen-Nederland.

7

Uitvoering en monitoring promising pilots

7.1 Uitvoering
Vanaf de in de ondertekende samenwerkingsovereenkomst bepaalde startdatum, mag de indiener
starten met de uitvoering van het innovatieproject. Inhoudelijke monitoring van innovatieprojecten –
o.a. door doornemen van tussen- en eindrapportages, door informeren en ondersteunen bij
invoegen en declareren in e-loket en bij voldoen aan verplichtingen inzake administratie en PR –
wordt gedaan door Stichting Food Tech Brainport en Flanders’FOOD.
Elke PPL conformeert zich voor uitvoering van een innovatieproject aan het PPL-reglement en aan
het integrale Programmareglement van Interreg Vlaanderen-Nederland, inbegrepen de
verplichtingen rond promotie en publiciteit.
Met het ondertekenen van de overeenkomst nemen de PPL-partners een inspanningsverbintenis,
met na te leven afgesproken verplichtingen.
Indien de projectdoelstellingen substantieel achterblijven, kan de Projectverantwoordelijke op
aangeven van de beherende projectpartner besluiten de kosten van de PPL niet langer te declareren
bij Interreg.
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In elk geval worden enkel de reële gemaakte en subsidiabele kosten vergoed, dit geldt ook in het
geval de gerealiseerde kosten lager zijn dan begroot.
Indien de projectverantwoordelijke bij de aanvraag van het innovatieproject onjuiste informatie
heeft verschaft, de uitgangspunten van het innovatieproject (zoals doelstelling, resultaten,
doelgroep, looptijd, kosten en begroting) zonder instemming van de beherende partner wijzigt, en/of
de afgesproken verplichtingen niet naleeft, kan de betaling stopgezet worden en kan een deel of het
geheel van de subsidie teruggevorderd worden.

7.2 Evaluatiefase
De PPL zorgt voor een heldere en toegankelijke projectadministratie en (project)boekhouding,
waarin alle noodzakelijke gegevens tijdig, betrouwbaar en volledig zijn vastgelegd en zijn te verifiëren
met bewijsstukken met voldoende waarborg voor correcte en adequate (tussentijdse) rapportages
en mogelijkheden voor een adequate accountantscontrole.
De vaststelling van de hoogte van de bijdrage wordt gebaseerd op de werkelijk gemaakte
(subsidiabele) kosten. Wanneer de gerealiseerde kosten bij eindafrekening lager zijn dan begroot, zal
de toegekende bijdrage naar evenredigheid lager worden vastgesteld.
De opzet en uitvoering van de promising pilots wordt uiteindelijk geëvalueerd o.a. op bereikte
grensoverschrijdende resultaten, functionaliteit van het product, logistieke en economische
aspecten, marktperspectief, mate van commitment van de partijen in de keten en tevredenheid van
betrokken partijen.

8

Overgangs- en slotbepalingen

8.1

Promotie en publiciteit

De PPL’s moeten voldoen aan de voorwaarden inzake promotie, welke door Interreg VlaanderenNederland worden gesteld in het Programmareglement Interreg V Grensregio Vlaanderen–
Nederland. Voor alle activiteiten in het kader van promotie en publiciteit volgen de PPL’s de leidraad
communicatie, welke terug te vinden is op www.grensregio.eu (downloads)

8.2

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking na vaststelling door de management autoriteit van Interreg
Vlaanderen–Nederland (zie programmareglement op www.grensregio.eu).

8.3

Titel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling PPL Innovatieproject Food From Food.
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