
 

// abstract:

Het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) ondersteunt innovatie in Vlaanderen op verschillende manieren:

•	 Financiële steun: hoofdzakelijk projecten van kleine en grote bedrijven, universiteiten, hogescholen en andere Vlaamse innova-
tieve spelers

•	 Advies van Vlaamse bedrijven en onderzoekscentra bij hun innovatieprojecten en steunaanvragen
•	 Coördinatie en netwerking tussen alle spelers op het vlak van innovatie in Vlaanderen door onder meer het Vlaams Innovatienet-

werk (VIN)
•	 Beleidsvoorbereiding van het innovatiebeleid van de Vlaamse Regering

Op de IWT-website wordt een overzicht geboden van de subsidies die kunnen aangevraagd worden binnen de verschillende pro-
gramma’s (zie tabel) en de diensten die worden aangeboden voor advies en begeleiding inzake innovatie. Er zijn geen subsidies die 
zich specifiek richten op mariene of kustgebonden thema’s, al kunnen in nagenoeg alle types financiering mariene projecten ingediend 
worden. 

Het Vlaams regeerakkoord (2014-2019) stipuleert dat het IWT op termijn met het Agentschap Ondernemen zal fuseren tot één 
Agentschap Ondernemen en Innovatie (AOI). Er wordt ook bekeken om bepaalde taken van het IWT in het Fonds Wetenschappelijk 
Onderzoek (FWO) te integreren.  

Budget +/- 300 miljoen euro per jaar

Geografisch bereik Vlaanderen

Doelgroep(en) Kleine en grote bedrijven, universiteiten, hogescholen en andere Vlaamse innovatieve 
spelers

Legale basis Decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het weten-
schaps- en innovatiebeleid

Website www.iwt.be

Agentschap voor Innovatie door Weten-
schap en Technologie (IWT)
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http://www.iwt.be/subsidies
http://www.iwt.be/diensten
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/het-regeerakkoord-van-de-vlaamse-regering-2014-2019
http://www.iwt.be/
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IWT-subsidie Omschrijving Doelgroep Programma

Baekeland-mandaten
Doctoraat in nauwe samenwerking met 
bedrijfsleven

Bedrijven, grote ondernemingen, kmo’s, 
individuele personen

O&O-besluit

Doctoraatsbeurzen 
Strategisch 
Basisonderzoek

Doctoraatsbeurzen voor jonge 
wetenschappers  binnen strategisch 
basisonderzoek

Individuele personen
Persoonsgebonden 
mandaten

Innovatiemandaten 
(IM)

Postdoctorale onderzoekers voor valorisatie 
onderzoeksresultaten naar bedrijfswereld

Individuele personen
Persoonsgebonden 
mandaten

Innovatieplatformen 
(LS)

Coördinatieplatform voor gerichte initiatieven
Onderzoeksorganisaties en 
dienstverlenende organisaties

Thematische initiatieven

Kmo-
haalbaarheidsstudies

Ondersteuning kmo’s voor innovatieve 
projecten en studies met het oog op 
haalbaarheid van innovatie

Bedrijven, kmo’s KMO-programma

Kmo-
innovatieprojecten

Ondersteuning kmo’s voor innovatieve 
projecten en studies met het oog op het 
realiseren van innovatie

Bedrijven, kmo’s KMO-programma

Landbouw (LA)-
trajecten

Innovatieve oplossing voor uitdagingen uit de 
primaire sector

Onderzoeksorganisaties LO-programma

Landbouw (LA)-
trajecten

Directe steun aan bedrijven voor onderzoeks- 
en ontwikkelingsprojecten

Bedrijven, grote ondernemingen, kmo’s O&O-besluit

Portfolio 
haalbaarheidsstudies

Een studie aan het begin van een 
innovatietraject

Bedrijven, grote ondernemingen, kmo’s O&O-besluit

Proeftuin 
woningrenovatie

Ontwikkelen en testen van opschaalbare en 
reproduceerbare renovatieconcepten

Bedrijven, grote ondernemingen, kmo’s, 
onderzoeksorganisaties, dienstverlenende 
organisaties en non-profit sector

O&O-besluit

Proeftuin 
Zorginnovatieruimte 
Vlaanderen

Ondersteuning innovatieve zorginitiatieven
Bedrijven, grote ondernemingen, kmo’s, 
onderzoeksorganisaties, dienstverlenende 
organisaties en non-profit sector

O&O-besluit

Sprint-projecten
Ontwikkelingsproject van eerder beperkte 
omvang

Bedrijven en grote ondernemingen O&O-besluit

Strategisch 
basisonderzoek 
(SBO)

Vernieuwend hoogwaardig onderzoek met 
uitzicht op economische of maatschappelijke 
toepassingen

Onderzoeksorganisaties en non-profit 
sector

SBO-besluit

TETRA
Praktijkgericht onderzoek door hogescholen 
en universiteiten voor ondernemingen en social 
profit

Onderzoeksorganisaties TETRA-besluit

TBM
Toegepast biomedisch onderzoek met een 
primair maatschappelijke finaliteit

Onderzoeksorganisaties en non-profit 
sector

TBM-besluit

TGO Transformationeel geneeskundig onderzoek
Bedrijven, grote ondernemingen, kmo’s, 
onderzoeksorganisaties en non-profit 
sector

O&O-besluit

VIS (Sub)regionale innovatiestimulering Dienstverlenende organisaties VIS-programma

VIS - 
haalbaarheidsstudies

Concreet uitwerken van een innovatiestrategie 
of -initiatief

Bedrijven, grote ondernemingen, kmo’s en 
dienstverlenende organisaties

VIS-programma

VIS - 
haalbaarheidsstudies

Oplossen van concrete en vraaggedreven 
uitdagingen met duidelijke economische 
meerwaarde voor ruime doelgroep

Bedrijven, grote ondernemingen, 
kmo’s, onderzoeksorganisaties en 
dienstverlenende organisaties

VIS-programma

Tabel. Een overzicht van de subsidiemogelijkheden binnen het IWT. 

33


	IWT
	IWT_b

