
 
 

 
 
 

Subsidieregeling PPL-projecten Nano4Sports 
 
 
1. Algemene bepalingen en situering 
Deze regeling maakt deel uit van het Interreg V A project Nano4Sports, dat op 21 
december 2016 door het Comite van Toezicht Interreg V Vlaanderen – Nederland 
2014 – 2020 is goedgekeurd. Dit reglement is van toepassing voor Project Partners 
Light (PPL) die een innovatieproject uitvoeren binnen het Nano4Sports-project. 
 
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 steeds van toepassing zijn, tenzij op die 
punten waar het reglement verder strekt dan/ een meer nadere uitwerking geeft aan 
de regels van het Programmareglement. 
 
Artikel 20 van de algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV, verordening (EU) 
Nr. 651/2014) maakt steun tot deelname aan Interreg-projecten mogelijk voor 
KMO’s/MKB’s. 
 
Nano4Sports heeft als doel om innovatie in het sport-, beweeg- en 
gezondheidsdomein te stimuleren door nieuwe innovatieve oplossingen te 
ontwikkelen. Nanotechnologie speelt hierbij een cruciale rol.  
Er wordt steeds vertrokken vanuit de vraag van de eindgebruiker. Dit heeft als 
voordeel dat er sneller en efficiënter betere producten en diensten worden 
ontwikkeld die sneller hun toegang tot de markt vinden. Hiervoor wordt in 
Vlaanderen een living lab-platform voor sport opgezet en worden in Nederland een 
aantal bestaande sportfieldlabs betrokken. 
Er is een innovatiefonds voorzien dat bedrijven ondersteunt bij innovatietrajecten. 
Hieronder worden de specificaties verduidelijkt voor het indienen van de 
projectvoorstellen en de selectie van deze voorstellen: 
 
1.1 Definities 
In dit document en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 
 
PPL: Project Partner Light; bedrijven die op een later tijdstip worden toegevoegd als 
partner aan het project om deeltaken op te nemen. De algemene regel is dat een 
PPL dezelfde verplichtingen heeft als andere projectpartners, zoals bepaald in het 
Programmareglement. Specifieke bepalingen m.b.t. PPL zijn opgenomen in 
hoofdstukken 4.4 en 4.12.e.4 
 
Interreg V A Programma: http://www.grensregio.eu/ > Downloads > Programma > 
Samenwerkingsprogramma 
 
KMO definitie: Via de site van Interreg Vl/Nl kan bepaald worden of u al dan niet een 
KMO/MKB bent http://www.grensregio.eu/ > Downloads > Bedrijven > KMO/MKB 
test 

http://www.grensregio.eu/
http://www.grensregio.eu/


AGVV art 20: Door de Algemene Groepsvrijstellingsverordening wordt steun aan 
bedrijven mogelijk gemaakt. Steun voor samenwerkingskosten gemaakt door aan 
projecten voor Europese territoriale samenwerking deelnemende kmo's. 
 
Daadwerkelijke samenwerking: Samenwerking tussen ten minste twee 
onafhankelijke partijen om kennis of technologie uit te wisselen of om een 
gemeenschappelijke doelstelling op basis van een taakverdeling te bereiken, waarbij 
de partijen samen de omvang van het samenwerkingsproject bepalen en het risico 
en de resultaten ervan delen. Een of meer partijen kunnen de volledige kosten van 
het project dragen en zodoende de andere partijen bevrijden van de aan het project 
verbonden financiële risico’s. Contractonderzoek en het verrichten van 
onderzoeksdiensten worden niet als vormen van samenwerking beschouwd. 1 
 
(Sport)Fieldlab: Een FieldLab voor sportinnovatie is een onderzoek en ontwikkeling 
locatie in een realistische setting waar de burgers aan sport en lichamelijke 
beweging doen. Bijvoorbeeld een sportveld of in de openbare ruimte. Een FieldLab 
initieert en stimuleert de samenwerking tussen eindgebruikers, kennisinstellingen en 
bedrijven. Een Fieldlab ondersteunt en begeleidt ontwikkelaars van innovatieve 
technologische oplossingen om samen met eindgebruikers nieuwe of verbeterde 
producten, diensten of concepten te ontwikkelen en te toetsen in de praktijk. 
 
Beherende partner: De beherende partner is de partner die met een PPL (bedrijf) 
samenwerkingsovereenkomst afsluit voor de uitvoering van een innovatieproject. In 
het project Nano4Sports is de beherende partner de KU Leuven. 
 
 
1.2 Fonds voor het steunen van innovatieprojecten 
PPL die een innovatie in het sport-, beweeg-, of gezondheidsdomein (product, 
dienst, concept) willen uitwerken, kunnen een projectvoorstel indienen bij 
Nano4Sports. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie is het noodzakelijk 
dat er gebruikt gemaakt wordt van een Sportfieldlab. 
 
1.3 Gebruik van Sportfieldlab 
In Nano4Sports maken de PPL gebruik van de Sportfieldlabs. Nano4Sports 
begeleidt de PPL in hun keuze van het meest geschikte Fieldlab. 
 
 
2. Programmakenmerken 
 
2.1 Doel 
Deze subsidieregeling heeft als doel: de uitwerking en uitvoering van 
innovatieprojecten. Nano4Sports ondersteunt PPL in het programmagebied van 
Interreg Vlaanderen – Nederland teneinde de ontwikkeling en implementatie van 
nieuwe technologische oplossingen voor fysieke activiteiten lopen &fietsen en 
continue monitoring te stimuleren. Hierbij wordt steeds gebruik gemaakt van de 
dienstverlening van één of meerdere Sportfieldlabs. Deze Sportsfieldlabs worden 
aangewend voor het uittesten van nieuw ontwikkelde technologieën. 
 
 
 

                                                        
1 Kaderregeling voor staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (2014/C 198/01), 

paragraaf 15 (h) 

 



2.2 Begunstigden van Nano4Sports 
2.2.1 Aanvragers 
De aanvragers van een innovatieproject zijn de initiatiefnemers. Zij zijn de formele 
begunstigden van de subsidie aan het project. Aanvragers moeten organisaties zijn 
met rechtspersoonlijkheid. Aanvragers zijn KMO/MKB die hun economische activiteit 
op een duurzame wijze uitoefenen door middel van een vestiging in het 
programmagebied Interreg Vlaanderen – Nederland. Aanvragers gevestigd buiten 
het programmagebied kunnen deelnemen mits voldoende onderbouwing, mits 
goedkeuring van de Nano4Sports-stuurgroep en mits aantoonbare voordelen voor 
het programmagebied. 
 
 
2.3 Subsidiebedragen 
 
Subsidie voor een innovatieproject bedraagt 50%voor KMO/MKB. 
 
Voor de regeling is binnen het project Nano4Sports een budget ter beschikking 
gesteld van in totaal € 100.000,00. 
 
Per innovatieproject geldt een gemiddelde totale kost van € 20.000, met een eigen 
bijdrage door de PPL van 50%. 
 
Enkel kosten die gemaakt zijn in overeenstemming met de subsidiabiliteitsregels uit 
het Programmareglement Interreg Vlaanderen – Nederland en die binnen de in de 
samenwerkingsovereenkomst gedefinieerde periode vallen, komen in aanmerking 
voor subsidie. 
 
Kosten moeten gemaakt zijn tijdens de looptijd van het PPL-innovatieproject. 
 
De kosten worden in aanmerking genomen met uitsluiting van verrekenbare en/of 
compensabele omzetbelasting. Alleen BTW die niet recupereerbaar (terug te 
vorderen) is kan worden opgevoerd. 
 
Voor dezelfde in aanmerking komende kosten kan slechts éénmaal subsidie worden 
verkregen. De aanbestedingsprocedures, welke vereist worden door Europa, 
Vlaanderen, Nederland, de afzonderlijke provincies en de regels opgenomen in het 
Programmareglement zijn van toepassing. 
 
 
2.4 Projectduur 
Innovatieprojecten kunnen enkel gefinancierd worden tijdens de looptijd van het 
Nano4Sports project. De maximale looptijd van een project of studie bedraagt 12 
maanden. 
 
 
3. Aanvraagprocedure en behandeling van de aanvraag 
Voor het indienen van de projecten door PPL wordt de volgende timing voorzien: 
I) Open call projectideeën (1/9/2017 - 31/11/2017) 
Deze oproep wordt breed verspreid ten einde zo veel mogelijk geïnteresseerde en 
potentiële bedrijven aan te spreken. Via de website van Nano4Sports wordt de 
nodige info in verband met deze oproep verschaft, alsook het inschrijvingsformulier. 
 
II) Indiening projectvoorstellen door potentiële PPL (deadline 31/11/2017) 
Er wordt een projectvoorstel ingediend door het bedrijf. 
Dit voorstel bevat volgende elementen: 



a) info over het bedrijf (soort, grootte, activiteitendomein), 
b) omschrijving van de probleemstelling/uitdaging/oplossing/doel van het 

idee/concept, 
c) doelgroep(en) & markt (omvang), 
d) beschrijving rol/bijdrage van de partners in de samenwerking, 
e) werkpakket(ten) & output(s), 
f) projectduur, 
g) kostenplan conform het Programmareglement, 
h) verwachtingen van of voorkeur voor samenwerking met Fieldlab. 

 
Tijdens het uitwerken van een projectvoorstel kan de potentiële PPL advies inwinnen 
en begeleiding ontvangen van Nano4Sports. Er wordt 1-op-1 begeleiding voorzien 
door de projectpartners om tot een zo goed mogelijk samenwerkingsproject te 
komen. 
 
III) Selectie van PPL (2/2018) 
De ingediende projectvoorstellen worden voorgelegd aan de leden van de 
Nano4Sports-stuurgroep. De stuurgroep beslist welke projecten worden aanvaard. 
Samenstelling van de stuurgroep: voorzitter (projectverantwoordelijke) + één 
afgevaardigde per projectpartner + één Vlaamse & één Nederlandse 
vertegenwoordiger vanuit de sportsector. 
 
De criteria waarop de stuurgroep het voorstel zal beoordelen zijn: 

a) Ontvankelijkheidscriteria 
Vooraleer de projectvoorstellen worden voorgelegd aan de stuurgroep voor 
selectie, worden eerst de ontvankelijkheidscriteria gecheckt door het 
management team van Nano4Sports. Projectvoorstellen die niet ontvankelijk 
zijn, worden niet voorgelegd aan de stuurgroep. 

o Het projectvoorstel past binnen de doelstellingen van Nano4Sports 
zoals vermeld in paragraaf 2.1 

o Minstens 1 KMO/MKB betrokken 
o KMO/MKB – test is ingevuld en toegevoegd in de aanvraag 
o Volgende ondernemingen worden uitgesloten: 

 ondernemingen in moeilijkheden; 
 ondernemingen ten aanzien waarvan een bevel tot 

terugvordering uitstaat ten gevolge een besluit van de 
Europese Commissie waarbij eerdere steun onrechtmatig en 
onverenigbaar met de interne markt is verklaard; 

 organisaties die geen rechtspersoon zijn 
o Project wordt tijdig ingediend volgens aanvraagprocedure (paragraaf 

3) 
o Er wordt gebruik gemaakt van een Fieldlab voor het uittesten van 

nieuwe technologie 
b) Evaluatie criteria 

o competenties van de uitvoerders 
o helder doel voor ogen 
o mate van innovativiteit 
o economisch & maatschappelijke toegevoegde waarde 
o relevantie ten aanzien van doorontwikkeling van ontwikkelde 

technologieën in het Nano4Sports-project 
o technisch haalbaar 
o het voorgestelde is realiseerbaar tijdens de projectduur van 

Nano4Sports en loopt ten laatste af ten laatste 30/9/2019 
 



De stuurgroep van Nano4Sports beslist op basis van de ranking welke 
projectvoorstellen worden aanvaard. De projectverantwoordelijke van Nano4Sports 
brengt de potentiële PPL op de hoogte van de beslissing, max twee weken na de 
beslissing van de stuurgroep. 
 
De aanvrager mag subsidiabele kosten declareren vanaf de 1e dag van de maand 
na goedkeuring, conform de samenwerkingsovereenkomst. Er moet gestart worden 
binnen 6 maanden na goedkeuring. Na een negatieve besluitvorming op een 
aanvraag, inhoudend geen verlening van subsidie, wordt schriftelijk (per e-mail) een 
motivatie voor de afwijzing vastgelegd. 
Na selectie van de PPL wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen 

de beherende projectpartner en de PPL. De PPL wordt via het e-loket als 

projectpartner toegevoegd ( incl. kosten- en financieringsplan en 

declaratieprognose). 

 
 
4. Uitwerking projecten (tijdens de periode 3/2018 - 9/2019) 
 
4.1 Uitvoering 
De verantwoordelijkheid voor de goede uitvoering van de innovatieprojecten ligt bij 
de begunstigden. 
 
4.2 Uitbetaling 
Er is geen voorschotregeling van toepassing. De uitbetaling gebeurt conform de 
geldende regelgeving opgenomen in het Programmareglement. 
 
5. Overgangs- en slotbepaling 
 
5.1 Promotie en publiciteit 
Bedrijven zullen moeten voldoen aan de voorwaarden inzake promotie, welke door 
Interreg en cofinanciers worden gesteld in de ‘Leidraad promotie en publiciteit’ 
Interreg V Grensregio Vlaanderen – Nederland (2014 – 2020) 
 
5.2 Inwerkingtreding 
Deze regeling treedt in werking na goedkeuring management autoriteit. 
 
5.3 Titel 
Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling PPL-projecten 
Nano4Sport  
 


