Anticipate 2016
Reglement
Inleiding
Dit document bevat de informatie die onderzoekers nodig hebben om een project in te dienen
voor de oproep « Anticipate » 2016.
Innoviris is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke en administratieve coördinatie van
deze actie.
Aanvragen moeten ten laatste op 8 februari 2016 om 12.00u worden ingediend bij Innoviris en
moeten voldoen aan de richtlijnen in dit reglement. Indien uw aanvraag niet aan de het
reglement voldoet, kan het niet worden geëvalueerd.
Hebt u nog vragen? Gelieve contact op te nemen met Jeremy Levin, jlevin@innoviris.brussels,
02 600 50 29.

Doelstelling van het programma
Via dit programma wil het Gewest projecten financieren die worden uitgevoerd door Belgische
of buitenlandse academische onderzoekers met een toekomstgerichte visie die de problemen
kunnen oplossen waarmee het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de komende jaren zal worden
geconfronteerd. De oplossingen die door de projecten worden voorgesteld, moeten rekening
houden moet Brusselse stedelijke complexiteit. Dit project richt zich zowel tot onderzoekers in
humane wetenschappen als tot onderzoekers in exacte of toegepaste wetenschappen.

Structuur van de projecten
De projecten kunnen zowel uitgaan van individuele onderzoekers als van meerdere
onderzoekers en/of onderzoeksgroepen die samenwerken aan een onderzoeksproject,
waarbij elke partner een bepaald aspect van de problematiek bestudeert. Voor elk project moet
minstens één promotor-coördinator worden geïdentificeerd. Deze promotor-coördinator is
verantwoordelijk voor het wetenschappelijk beheer van het project en de omkadering van de
onderzoeker(s). Hij/zij legt het project ter akkoord voor aan de academische autoriteit. Per
project kunnen één of meerdere copromotoren worden aangewezen. De middelen die aan dit
project worden besteed, moeten in overeenkomst zijn met het programma en de
vooropgestelde doelstellingen.
De samenwerking met een (Brusselse) (para)publieke instelling die op het terrein betrokken is
bij het project, wordt sterk aangemoedigd. Concreet wordt het onderzoeksvoorstel opgesteld
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in overleg met de instelling om ervoor te zorgen dat het onderzoek is afgestemd op de
behoeften van de situatie op het terrein. Het onderzoek kan eventueel gedeeltelijk worden
uitgevoerd door de instelling (“in situ”). In geval van een structurele samenwerking met een
(para)publieke instelling, wordt deze instelling aangewezen als “peter” van het project.
Ondernemingen en leden van onderzoekersinstellingen kunnen niet worden aangewezen als
peter van het project.

Modaliteiten van de oproep 2016
 Thema’s
Elk jaar worden er specifieke thema’s bepaald. De thema’s die in aanmerking komen voor de
oproep van 2016, zijn:


Desintermediëring (« Uberisering »), het verdwijnen van tussenhandel en
collaboratieve economie. Wat is de impact op de Brusselse werkgelegenheid op
middellange termijn ? Hoe kan het BHG voordeel halen uit deze twee tendensen? Wat
zijn de juridische, wettelijke of andere actuele obstakels die hun ontwikkeling
tegenhouden?



De Brusselse paradox, of de kloof tussen het aanbod en de vraag naar werk in
Brussel ? Hoe moeten we aanbod en vraag dichter bij elkaar brengen? Moeten de
opleidingen verbeterd worden of is het nodig om werkgelegenheid te creëren voor
laaggeschoolden in de stad (urban manufacturing) ? Is er een derde weg ? Wordt
iedereen morgen ondernemer ?



De residentiële functie van Brussel en haar dynamiek. Wat is het socio-economisch
profiel van de gezinnen die het Gewest verlaten of die er toekomen ? Hoe kan het
Gewest ervoor zorgen dat de profielen die het meest bijdragen aan de fiscale
opbrengsten zich duurzaam in het Gewest vestigen?

Op de website van Innoviris vindt u afzonderlijke fiches waarin elk thema in detail wordt
uitgelegd.

 Kalender
De selectie van de projecten van Anticipate 2016 gebeurt in twee stappen: een expression of
interest en een oproep tot volledige voorstellen. Enkel kandidaten die een positieve evaluatie
van hun expression of interest hebben gekregen, kunnen een volledig voorstel indienen.
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Indienen van de expressions of interest: van 16 november 2016 tot 08 januari 2016 om 12h00
Indienen van volledige voorstellen: van 15 februari 2016 tot 15 april 2016 om 12.00u
Jury’s: half mei tot half juni 2016
Toekenningsbeslissing van de Regering: juli 2016
Start van de projecten: tussen 1 september 2016 en 1 januari 2016.

 Expressions of interest
Het inschrijvingsformulier is beschikbaar op de website van Innoviris. Een dossier wordt
ontvankelijk verklaard als het beantwoordt aan de vooraf gedefinieerde criteria, namelijk:





De promotor-coördinator is een erkend professor of onderzoeker van een Brusselse
universiteit of hogeschool
De aanvraag is ten laatste op de uiterste indiendatum van de oproep ingediend bij
Innoviris met de goedkeuring van de Rector van de universiteit of de Directeur van de
hogeschool
De aanvraag is opgesteld volgens de vormvereisten (gebruik van het juiste formulier,
respecteren van het aantal gevraagde pagina’s, volledigheid van het formulier, etc.)

Wanneer het dossier ontvankelijk wordt verklaard, wordt het geëvalueerd door Innoviris
volgende onderstaande criteria:









Wetenschappelijke kwaliteit en originaliteit van het project
Helderheid van de doelstellingen en onderzoeksvragen
Expertise van de onderzoeker(s) en de promotor(en)
Praktische toepassingen voor het Gewest (politieke aanbevelingen; vulgarisatie van de
resultaten aan het grote publiek, etc.)
Kennis van de situatie op het terrein
De overeenkomst van het project en het thema van de oproep
Indien van toepassing, samenhang en complementariteit van de partners
Samenhang en complementariteit van het geheel van de projecten

Op basis van deze elementen kunnen de projecten in aanmerking komen voor een volledig
voorstel.
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 Volledige voorstellen
Enkel de projecten die een positieve evaluatie hebben gekregen van de expression of interest,
kunnen een volledig dossier indienen. In het volledige dossier moet onder andere in detail de
state of the art, de methodologieën en het werkprogramma worden uiteengezet. Het
werkprogramma moet beschreven worden in workpackages. Voor elke workpackage moet
volgende elementen duidelijk beschreven worden: de duur, de uit te voeren taken, de uitkomst,
de risico’s en het verwachte resultaat. Voor een project met meerdere onderzoekers, moet
duidelijk aangegeven worden welke partner verantwoordelijk is voor elke workpackage en wat
de bijdrage van elke partner voor deze workpackage zal zijn.
De ontvankelijkheid van elke aanvraag zal opnieuw worden gecontroleerd via vooraf
gedefinieerde criteria, namelijk:






De onderzoeker(s) moet(en) bij de aanvang van het onderzoek minstens in het bezit
zijn van een masterdiploma
De promotor-coördinator is een erkend professor of onderzoeker van een Brusselse
universiteit of hogeschool
De aanvraag is ingediend bij Innoviris met de goedkeuring van de Rector van de
universiteit of de Directeur van de hogeschool en dit ten laatste op de uiterste
indiendatum van de oproep
De aanvraag is opgesteld volgens de vormvereisten (gebruik van het juiste formulier,
respecteren van het aantal gevraagde pagina’s, volledigheid van het formulier, …)

De volledige voorstellen die ontvankelijk worden verklaard, worden geëvalueerd door een jury.
Deze jury is samengesteld uit academische experten afkomstig uit het wetenschappelijk
domein van de aanvraag, vertegenwoordigers van Innoviris en vertegenwoordigers van
andere instellingen. De evaluatie gebeurt op basis van ingediende documenten, die worden
verstuurd naar de juryleden. Innoviris heeft, volgens de voorwaarden van de oproep, het recht
op deze evaluatie te vervolledigen met een interview door de jury. Het project moet worden
verdedigd door de onderzoeker(s) in aanwezigheid van zijn/haar/hun promotor(en), en
desgevallend, de peter van het project.
De aanvragen worden geëvalueerd op basis van volgende criteria :






Wetenschappelijke kwaliteit en originaliteit van het project
De overeenkomst van het project en het thema van de oproep
Helderheid van de doelstellingen, de onderzoeksvragen en het programma
Overeenkomst van de voorgestelde methodologieën en de doelstellingen van het
project
Haalbaarheid van het programma, in functie van de methodologie en de middelen die
werden geïdentificeerd in de aanvraag
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Expertise van de onderzoeker(s) en de promotor(en)
Indien van toepassing, samenhang en complementariteit van de partners
Kennis van de situatie op het terrein
Overeenkomst programma en doelstellingen/middelen
Praktische toepassingen voor het Gewest (politieke aanbevelingen, vulgarisatie van de
resultaten voor het grote publiek)
Overeenkomst van middelen/praktische toepassingen voor het Gewest
Eventuele samenwerking met een (para)publieke instelling
Samenhang en complementariteit van het geheel van de projecten

Bedrag van de financiering
De toelage dekt het salaris van de onderzoeker, de werkingskosten van de gastentiteit(en),
waaronder een beperkt budget (5% van de werkingskosten voor de promotoren en de
administratieve kosten voor de instelling (verplicht forfait van 10%)). Meer informatie over de
toegelaten kosten, vindt u in het document Boekhoudkundige richtlijnen op onze website. De
financiering betreft projecten van 2 jaar die eventueel hernieuwbaar zijn voor een periode van
2 jaar.
Het intellectueel eigendomsrecht van de resultaten van het project behoort toe aan de
uitvoerders van het project.

Inleiding van een aanvraag en behandeling door Innoviris
De expressions of interest moeten door de academische autoriteiten vóór 8 januari 2016 om
12.00u ingediend worden bij Innoviris, Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel in één papieren
versie. Eén elektronische versie in docx-formaat moet verstuurd worden naar
jlevin@innoviris.brussels. De projecten die na deze datum worden ingediend, komen niet in
aanmerking.
De aanvragen moeten worden opgesteld via een formulier dat beschikbaar is op de website
van Innoviris en moeten worden goedgekeurd door de gastinstelling.

Opvolging
De promotor-coördinator controleert of de verschillende stappen voor de voortzetting van het
project worden gerespecteerd. Dat is nodig voor het goede verloop van het programma. De
resultaten van het project zullen worden uiteengezet in een activiteitenverslag.
De resultaten van het project worden voorgesteld aan een opvolgingscomité dat jaarlijks wordt
georganiseerd door Innoviris. Het opvolgingscomité is samengesteld uit vertegenwoordigers
van Innoviris en vertegenwoordigers van regionale overheidsinstellingen. Tijdens het comité
worden de studies voorgesteld aan beslissingsmakers en/of beleidsmakers om een eventuele
samenwerking aan te moedigen.
5

 Na 12 maanden
Op het einde van het eerste jaar moeten volgende documenten worden ingediend bij Innoviris,
in 2 papieren exemplaren en 1 elektronische versie:
-

Een wetenschappelijk activiteitenverslag
De eventuele aanpassingen van het programma voor het tweede jaar
De perspectieven die worden verwacht voor het Gewest
De notulen van eventuele vergadering in overleg met de “peter”. In geval van een
structurele samenwerking met een “peter”. Er zullen verschillende vergaderingen voor
overleg worden gepland. De notulen van deze vergaderingen moeten worden
toegevoegd aan de activiteitenverslagen

 Na 18 maanden

Op vraag van Innoviris, meldt de promotor-coördinator of er een aanvraag voor hernieuwing
van het project zal worden ingediend.
Bij een hernieuwing, stelt de promotor-coördinator een aanvraag op die hij/zij ongeveer 20
maanden na het begin van het project indient. Volgende documenten moeten worden
ingediend bij Innoviris in één papieren exemplaar en 1 elektronische versie:
-

Het wetenschappelijk activiteitenverslag na 18 maanden met, indien van toepassing,
de notulen van de vergadering in overleg met de « peter »
Een volledig ingevuld aanvraagformulier voor hernieuwing
De perspectieven die worden verwacht voor het Gewest

Innoviris organiseert een evaluatie met een mondelinge verdediging van het project voor een
jury. De jury, samengesteld uit onafhankelijke experten, evalueert het onderzoek dat werd
uitgevoerd tijdens de eerste periode van 18 maanden, en het programma voor de voortzetting
van het project.
Als er geen aanvraag voor hernieuwing wordt ingediend, moet maximum 2 maanden na het
einde van het project, een activiteitenverslag na 24 maanden worden ingediend in 2 papieren
exemplaren en een elektronische versie. De resultaten van het project zullen worden
voorgesteld tijdens een opvolgingscomité georganiseerd door Innoviris.
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 Na 36 en 48 maanden
Op het einde van het derde en vierde jaar moeten volgende documenten worden ingediend bij
Innoviris, in 2 papieren exemplaren en 1 elektronische versie:
-

Een wetenschappelijk activiteitenverslag met, indien van toepassing, de notulen van
de vergadering in overleg met de « peter »
De eventuele aanpassingen van het programma voor het laatste jaar
De valorisatie en/of perspectieven die worden verwacht voor het Gewest

Om de verspreiding van de onderzoeksresultaten te versterken, wordt gevraagd om voor het
einde van het project een artikel in te dienen bij het elektronisch tijdschrift Brussels Studies
waarin gevulgariseerde artikels worden gepubliceerd voor het grote publiek.

Formulieren en informatie
Het aanvraagformulier en de richtlijnen zijn beschikbaar op de website van Innoviris.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Jeremy Levin
Tel: 02 600 50 29
jlevin@innoviris.brussels
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