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Subsidies 

IWT-steun voor uw kmo-innovatieproject 

 

Is uw kmo bezig met een innovatieproject? Rond een 
technologische of andere wetenschappelijke activiteit? Vergeet 
dan niet uw subsidie aan te vragen bij het agentschap voor 

Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT). 
  

Innovatieprojecten dragen bij tot de ontwikkeling van nieuwe of vernieuwende producten, 
processen, diensten of concepten. En tot de toepassing van nieuwe kennis. Of uw project 
in aanmerking komt voor een subsidie? Bekijk nu de voorwaarden en bedragen. 

   

Welke kosten komen in aanmerking? 

Uw subsidie bestaat uit een percentage van de aanvaardbare kosten. De belangrijkste 
aftrekpost? De personeelskosten verbonden aan het project. Directe kosten (de werking en 

de afschrijving van uw uitrusting) en indirecte algemene kosten (de huur van uw pand en 
telefoonkosten) komen ook in aanmerking voor steun. 

  

Wat zijn de voorwaarden? 

Wilt u met uw innovatieproject kans maken op subsidies? Dan moet het afwijken van 
courante bedrijfsactiviteiten en vernieuwingsprocessen. Bijvoorbeeld op het vlak van 
werkwijzen, inhoud, beoogde resultaten of risico's. Het hoofddoel van het kmo-project? 
Nieuwe kennis ontwikkelen en creatief toepassen. Of een van beide. Maar altijd met het 

oog op innovatie. 
 
Een prototype van een nieuw product ontwerpen? De subsidies van het agentschap voor 
Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) geven u daarvoor de financiële 
slagkracht. Ook mogelijk met IWT-subsidies: samenwerken met een partner (een 
hogeschool of universiteit), zonder gebukt te gaan onder hoge kosten. 

  

Genium Group gidst u door de procedures 

Niet zeker of uw project in aanmerking komt? Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in 
subsidietrajecten. En begeleiden u met veel plezier. Van de eerste krijtlijnen tot de 
indiening van het dossier en de uiteindelijke projectverslagen. Plant u een 
subsidieaanvraag? Bekijk ze dan samen met de experts van Genium Group. 

 
 
 

 

http://www.genium.be/pages/nieuwsbrief-2013.php


De details van innovatiesteun voor uw project leest u in onderstaand schema: 

 

  Kmo-haalbaarheidsstudie Kmo-innovatieproject  

Max. aantal dossiers 2 per jaar 2 per jaar 

   Max. duurtijd 12 maanden 24 maanden 

   Begroting > € 10.000 > € 50.000 en < € 750.000 

   Steunpercentage 

25 % (basis)  

+ 25 % (extra steun)  

= 50% 

25 % (basis)  

+ 20 % (kleine onderneming) of  

+ 10 % (middelgrote onderneming) 

   Max. steun € 25.000 € 250.000 

 

   Extra steun % na 10 % 

   Max. steun € 50.000 na 

   Hoe? 

Met extra kennisinbreng van  
een externe partij (kennispartner  

of bedrijfspartner). De partner draagt 
min. 25 % van de kosten. 

Samenwerking met andere, 
onafhankelijke gesteunde bedrijven  

of internationale ondernemingen.  
Een partner draagt max. 70%  

van de begroting bij. 

 

Neem nu contact op met Genium Group. En leid uw subsidieaanvraag in goede banen. 
  
  

Contact 

Bruno Laureys 

bruno@genium.be  

+32 3 450 11 95 
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