Celtic-Plus-programma
Voorstelling
Naar het voorbeeld van de instrumenten van de Europese instellingen ter ondersteuning van de O&O-sector,
besloten de lidstaten in 1985 een eigen programma op te richten. Binnen dit programma, dat EUREKA werd
genoemd, werden zeven thematische clusters ontwikkeld. Ze werden geïnstitutionaliseerd en lanceren elk jaar
een projectoproep binnen hun eigen sector. Celtic-Plus is één van deze EUREKA-clusters. Het Europees
onderzoeksinitiatief wordt ondersteund door de industrie en definieert, ondersteunt en financiert
gemeenschappelijke onderzoeksprojecten in telecommunicatie, nieuwe media, ‘Future Internet’ en applicaties
en diensten die focussen op het ‘smart connected world paradigma’.
Opmerking: Bij de voorbereiding van uw project is het noodzakelijk contact op te nemen met uw regionale
contactpersoon bij Innoviris (u vindt de contactgegevens onderaan deze informatiefiche).

Projecttype
De EUREKA-clusters gaan bottom-up te werk en zijn gericht op ondernemingen en industrieën.
Er werd een routefiche uitgewerkt in het kader van dit programma. Dit document beschrijft de algemene
werking van de cluster en geeft een open en gestructureerd overzicht van de uitdagingen in telecommunicatie
in het algemeen en ‘Future Internet’ in het bijzonder. Het document geeft ook een beschrijving over de
onderzoeksdomeinen van Celtic-Plus, namelijk netwerkinfrastructuur en -architectuur, diensten aan
eindgebruikers zoals de digitale auto, nieuwe dienstenplatformen zoals web 3.0, Data mining en beveiliging
van internetdiensten. Deze routefiche geeft ondernemingen de mogelijkheid hun innovatie- en O&O-projecten
in de juiste richting te sturen. De ontwikkelde projecten moeten immers bijdragen tot de doelstellingen die in
dit document worden geïdentificeerd.
Alle consortia die bestaan uit minstens twee partners uit twee deelnemende landen van het EUREKAprogramma kunnen een project indienen voor een idee dat behoort tot een onderzoekgebied beschreven in
de Celtic Plus Routefiche. De projecten worden geleid door de industrie en zijn technisch innoverend en
"business-oriented". Ze staan niet te dicht bij de commercialisering. De industriële partners zijn sterk
betrokken en zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van het project (ook academische partners kunnen aan
de projecten deelnemen, maar bedrijven vormen de belangrijkste doelgroep).

Evaluatie en financiering van projecten
De ondernemingen en organisaties die deelnemen aan Celtic-Plus projecten krijgen een label, maar worden
niet door de organisatie gefinancierd. Met het label kunnen ze voor financiële steun terecht bij nationale of
regionale financieringsinstellingen. In Brussel verloopt de financiering volgens voorschriften en procedures van
Innoviris.
De inschrijving en beoordeling van de projecten verloopt in twee fasen. Eerst moeten de consortia een
voorontwerp, Project Outline (PO, een beknopte en nog onvolledige versie van het definitieve project),
indienen bij het secretariaat van Celtic-Plus. De voorontwerpen worden beoordeeld, waarna de beste
projecten uitgenodigd worden om een volledige en definitieve versie van het project in te dienen (Full Project
Proposal of FPP).

Om de financieringskansen van de aanvragers te vergroten, worden de projecten reeds in hun PO-stadium
ingediend bij de nationale financieringsinstellingen. Zij kunnen dan een eerste controle uitvoeren, nagaan of
de projecten in aanmerking komen en eventueel aanbevelingen formuleren.
Nadat de FFP zijn ingediend, worden de projecten wetenschappelijk en technisch geëvalueerd door
onafhankelijke experten. De beste projecten krijgen een EUREKA-Celtic-Plus-label.
Met dat label kunnen de Brusselse deelnemers een financieringsaanvraag indienen bij Innoviris. De subsidie
wordt toegekend na een evaluatie van de deelname van de aanvrager in het project (analyse van de
activiteiten van de aanvrager in het project) en verloopt volgens de regionale voorschriften en procedures.
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Toelatingscriteria
De projecten moeten voldoen aan alle toelatingscriteria van het Celtic-Plus-programma. Bovendien moet elke
partner voldoen aan alle criteria die worden opgelegd door de nationale financieringsinstelling. Voor de
Brusselse partners gelden volgende financieringsvoorwaarden:
Criteria van Innoviris:
Om in aanmerking te komen, moet de aanvrager:
 een deel of al zijn activiteiten ontwikkelen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest;
 een innovatief O&O-project voorstellen dat een gunstige impact kan hebben op de economie, de
werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 aantonen in welke zin de financiering het project zal stimuleren (als de aanvraag wordt ingediend vóór
het begin van het project);
 aantonen dat hij in staat is zijn deel van het project te financieren;
 zijn verplichtingen in het kader van voorgaande steun van het Gewest zijn nagekomen.
Komen in aanmerking: ondernemingen, universiteiten en onderzoeksinstellingen. Universiteiten en
onderzoeksinstellingen worden enkel toegelaten als ze, in het kader van het project, samenwerken met een
Brusselse KMO. Geen enkele partner mag meer dan 70% van de projectkosten op zich nemen.
Als de aanvrager niet aan bovenstaande criteria voldoet, kan Innoviris geen financiering toekennen.
De aanvrager kan pas een financieringsaanvraag bij Innoviris indienen als hij een Celtic-Plus-label heeft
gekregen voor zijn project. Deze aanvraag verloopt via de jaarlijkse projectoproepen van Innoviris.

Criteria van Celtic-Plus:
Het Celtic-Plus-programma is gericht op alle organisaties die op een significante manier kunnen en willen
bijdragen tot de technische en strategische doelstellingen van Celtic-Plus binnen de voorwaarden van de
Celtic-Plus-reglementering. Hieronder vindt u de criteria die van toepassing zijn op de ingediende projecten:
o
o

het project moet ingediend worden in het Engels,
bij het project moeten minstens 3 onafhankelijke wettelijke instellingen betrokken zijn die gevestigd
zijn in minstens drie deelnemende lidstaten van het EUREKA-programma;

o

de hoofddeelnemer moet afkomstig zijn uit een deelnemend of geassocieerd land van het EUREKAprogramma.

Partners die niet afkomstig zijn uit lidstaten van het EUREKA-programma, mogen deelnemen op voorwaarde
dat alle deelnemers hun akkoord hebben gegeven.
Omdat Celtic-Plus werkt op basis van nationale financieringen, werden er geen strikte toelatingscriteria
opgesteld. De lidstaten moeten zelf nagaan welke partners in aanmerking komen voor een financiering. CelticPlus werkt samen met de nationale instanties om te voorkomen dat bepaalde consortia, nadat ze het label
hebben gekregen, over onvoldoende financiering blijken te beschikken. Een financiering vormt echter geen
vereiste voor de deelname aan een project of de toekenning van een label.

Evaluatiecriteria
De evaluatiecriteria voor het Celtic-Plus -label zijn beschikbaar op de website van Celtic-Plus. Hieronder alvast
een overzicht:


Overeenkomst met het Celtic-Plus-programma (graad van technologische innovatie die verwacht
wordt aan het einde van het project, strategische relevantie voor Europa en elk van de deelnemende
landen),



Technologische innovatie en strategische relevantie (beschrijft het voorstel de concepten, methoden
en aspecten die nieuwe, competitieve commerciële activiteiten kunnen creëren?),



Realistische innovatiedoelstellingen met oog op commerciële vraag (wordt er op een geloofwaardige
manier een innovatieproject voorgesteld dat een antwoord biedt op een commerciële vraag?),



Valorisatiemogelijkheden (zijn er concrete valorisatiemogelijkheden op het einde van het project?),



Haalbaarheid, in het oog van de vooropgestelde planning (Kunnen er voldoende zichtbare resultaten
bereikt worden in het voorgestelde tijdsschema?),



Kwaliteit van het voorgestelde consortium (Zijn de voorgestelde partners competent en ervaren
genoeg om het project tot een goed einde te brengen? Is het een evenwichtig consortium? Ontbreken
er bepaalde soorten partners?),



Efficiëntie van de gebruikte middelen (zijn de voorgestelde kosten en inspanningen in verhouding met
de voorgestelde resultaten en de verwachte impact? )

Nadat de labels zijn toegekend, worden de projecten opnieuw geëvalueerd door de nationale
financieringsinstellingen. Zij richten zich in het bijzonder op de taken van de nationale aanvragers. De
Brusselse partners worden geëvalueerd op de kwaliteit van de uitgevoerde taken, hun financieel, menselijk en
technisch vermogen om deze tot een goed einde te brengen, de haalbaarheid van het werkplan en de
verwachte impact op de onderneming en het gewest.

Opvolging van projecten
De projecten worden gezamenlijk opgevolgd door de financieringsinstellingen en het secretariaat van CelticPlus. Het secretariaat van Celtic-Plus evalueert de vooruitgang van de projecten terwijl Innoviris ook het
wetenschappelijke en technische verloop van het project in de gaten houdt en zich daarbij vooral concentreert
op de evolutie van de taken van de Brusselse partners. De Brusselse partners moeten dan ook regelmatig
verslag uitbrengen over hun vooruitgang bij Innoviris.
Innoviris staat verder ook in voor de financiële opvolging van het project. De Brusselse partners moeten
verslag uitbrengen over hun uitgaven en de nodige bewijsstukken geven. Het instituut verzekert de
financiering van het project conform het opgestelde budget en de overeenkomst met de begunstigden.

Contact en bijkomende informatie

Als u geïnteresseerd bent in het Celtic-Plus -programma en u een project wil voorbereiden of als u vragen
hebt over dit programma, gelieve contact op te nemen met Mathilde Reumaux, contactpersoon van CelticPlus voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Stijn Maas
Conseiller Scientifique
smaas@innoviris.brussels
02 600 50 67
Voor bijkomende informatie kunt u eveneens terecht op de website van Celtic-Plus http://www.celticinitiative.org/

