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In een kleine regio zoals het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar de OOI-middelen vrij beperkt zijn, is
de samenwerking tussen ondernemingen en instellingen van groot belang. Het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest is in dat opzicht zeer dynamisch:


Bijna 6 op 10 ondernemingen werkt samen voor hun innovatieve activiteiten



Het Brusselse Gewest heeft concrete samenwerkingsakkoorden opgesteld met Vlaanderen en
Wallonië

Bijna 6 op 10 ondernemingen werkt samen voor hun innovatieve activiteiten
56%

van

de

ondernemingen

met

activiteiten

in

technologische

innovatieve

heeft

een

samenwerkingsovereenkomst voor innovatie gesloten tijdens de periode 2012-2014. Dit cijfer is hoger
dan in alle andere landen die betrokken werden bij de vergelijking (behalve het Verenigd Koninkrijk).

% Totaal aantal ondernemingen met technologische innovatie

Figuur 1 : Samenwerking in de innovatiesector, vergelijking (2012-2014)
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Bron: Eurostat, Communautaire enquête over Innovatie 2008 –Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Belspo

De regionale autoriteiten vergemakkelijken deze samenwerking
In het kader van het programma Horizon 2020 zijn ongeveer 23% van de ingediende projecten
Brusselse partners betrokken, dit in samenwerking met één of meerder Waalse of Vlaamse partners.
De Waalse projecthouders werken in 26% van de gevallen samen met Vlaamse of Brusselse partners,
in tegenstelling tot slechts 16% in Vlaanderen1.

De Brusselse instellingen en Innoviris in het bijzonder zetten zich eveneens in om deze
samenwerkingen te vergemakkelijk en om Brusselse ondernemingen en onderzoeksinstellingen de
mogelijkheid te geven om deel te nemen aan programma’s buiten de regionale grenzen.

-

Brusselse ondernemingen kunnen deelnemen aan projectoproepen die gelanceerd worden in
het kader van de Waalse competitiviteitspolen. In 2016 werd 1 project gefinancierd in het kader
van de pool Biowin (gezondheidspool van het Waalse Gewest).

-

Innoviris financiert brusselse ondernemingen binnen het ICON programma van het IMEC
instituut. Dankzij de samenwerking tussen iMinds en Innoviris is het voor Brusselse
ondernemingen veel gemakkelijker O&O steun te verkrijgen voor hun deelname aan ICON
projecten. Op die manier kunnen partners van de industrie binnen een ICON project van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook genieten van de samenwerking met iMinds onderzoekers
en de contacten met het ecosysteem. Op gelijkaardige basis, financiert Innoviris eveneens
Brusselse ondernemingen die deelnemen aan Flanders Make (voornamelijk voor projecten
binnen robotica).

-

Begin 2015 hebben Innoviris, VLAIO en DGO6 een gemeenschappelijke projectoproep
gelanceerd, het programma BEL SME. Dit instrument moedigt de samenwerking van
gezamenlijke

O&O-projecten

aan

tussen

Belgische

ondernemingen.

Bij

effectieve

samenwerking kregen de begunstigden een verhoging van maximum 15% ten opzichte van de
gewoonlijke tegemoetkoming. Er werd een nieuwe projectoproep gelanceerd in 2016.
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