
INFORMATIE OVER  
PPL-INNOVATIEPROJECTEN

(PPL = Project Partner Light; bedrijven die op een later  
tijdstip worden toegevoegd aan het Nano4Sports-project  
om deeltaken op te nemen)
	  



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
 
Per innovatieproject geldt een gemiddelde totale kost  
van € 20.000, met een eigen bijdrage door de PPL van 50%.
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TIJDSLIJN innovatieprojecten met PPL
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Deze oproep wordt breed verspreid om 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. 
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Er wordt uiterlijk 31/11/17, 23u59 een projectvoorstel  
ingediend door het bedrijf.  

Dit voorstel bevat volgende elementen:
- info over het bedrijf (soort, grootte, activiteitendomein),
- omschrijving van de probleemstelling/uitdaging/oplossing/doel  
  van het idee/concept,
- doelgroep(en) & markt (omvang),
- beschrijving rol/bijdrage van de partners in de samenwerking,
- werkpakket(ten) & output(s),
- projectduur,
- kostenplan conform het Programmareglement,
- 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.
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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.
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De criteria waarop de stuurgroep het voorstel zal beoordelen:

1)   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.
- Het projectvoorstel past binnen de doelstellingen van Nano4Sports  
  (zie subsidieregeling 2.1)
- Minstens 1 KMO/MKB betrokken
- KMO/MKB – test is ingevuld en toegevoegd in de aanvraag
- Volgende ondernemingen worden uitgesloten:

- ondernemingen in moeilijkheden;
- ondernemingen ten aanzien waarvan een bevel tot  
  terugvordering uitstaat ten gevolge een besluit van de EC  
  waarbij eerdere steun onrechtmatig en onverenigbaar met de  
  interne markt is verklaard;
- organisaties die geen rechtspersoon zijn

- Project wordt tijdig ingediend volgens aanvraagprocedure  
- Er wordt gebruik gemaakt van een Fieldlab voor het uittesten  
  van nieuwe technologie
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2) Evaluatie criteria
- competenties van de uitvoerders
- helder doel voor ogen
- mate van innovativiteit
- economisch & maatschappelijke toegevoegde waarde
- relevantie ten aanzien van doorontwikkeling van  
  ontwikkelde technologieën in het Nano4Sports-project
- technisch haalbaar
- het voorgestelde is realiseerbaar tijdens de projectduur  
  van Nano4Sports en loopt ten laatste af 30/9/2019
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Projecten worden uitgewerkt tijdens de projectperiode  
van Nano4Sports en zijn afgerond uiterlijk 30/9/2017.


