Beste TTO/R&D,
Het Anticipate programma is niet fundamenteel veranderd ten opzichte van de voorgaande jaren.
We hebben niettemin een aantal verbeteringen aangebracht:
1. In de oproep 2017 hebben we de term maatschappelijke valorisatie wat meer op de
voorgrond geplaatst
2. De ontvankelijkheidscriteria en evaluatiecriteria (met wegingsfactor) werden in het
reglement concreter geformuleerd.
3. Ook de te volgen stappen in de opvolging door Innoviris werden in het reglement
geherformuleerd zodat ze meer in lijn zijn met de werkelijke opvolging.
4. De boekhoudkundige richtlijnen werden ge-update en in regel gebracht met de huidige
regelgeving. Dit heeft een aantal specifieke gevolgen waar we u graag op willen wijzen. Het
budget wordt nu opgesplitst in (1) personeelskosten, (2) kosten voor apparatuur en
uitrusting, (3) kosten voor onderaanneming en (4) overige exploitatiekosten (overige
werkingsmiddelen). Kosten voor apparatuur en uitrusting (2) worden afgeschreven over vijf
jaar en kunnen dus niet volledig afgeschreven worden binnen het kader van een vierjarig
project. Anderzijds is het nu wel mogelijk om kosten van apparatuur en uitrusting gebruikt in
het kader van het project maar aangekocht voor aanvang van het project, af te schrijven op
het project. Kosten voor patenten en licenties kunnen nu ook ingebracht worden onder de
hoofding kosten voor onderaanneming (3). De terugbetaling van enkele kleinere kosten,
zoals de aanschaf van een extra computerscherm bij een laptop, werden vergemakkelijkt.
Deze nieuwe richtlijnen hebben betrekking op alle nieuwe Anticipate projecten vanaf 2017.
Merk op dat het belangrijk is dat bij de schuldvordering steeds het rekeningnummer wordt
gebruikt dat vermeld staat in het besluit van het project.
Het beschikbare budget voor alle projecten binnen de Anticipate oproep van 2017 bedraagt dit jaar
ca. 3.800.000 euro. Net als vorig jaar wordt er geen maximumplafond opgelegd aan de projecten wat
betreft het aantal onderzoekers of het subsidiebedrag. Het gevraagde budget moet uiteraard wel in
overeenstemming zijn met de werklast. De score van een project (volgens vastgelegde criteria), haar
ranking in het geheel van projecten en het beschikbare budget, zullen bepalen of het project al dan
niet gefinancierd wordt.
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