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1 Waar kan ik informatie vinden over de call? BBBC memorandum NL 2022 | FOD 
Volksgezondheid (belgium.be) 

2 Waar kan ik het deelnemingsformulier vinden? BBBC formulier NL | FOD Volksgezondheid 
(belgium.be) 

3 Komen universiteiten in aanmerking voor 
funding in deze call? 

Universiteiten komen in aanmerking voor 
financiering in het kader van onze oproep, voor 
zover het projecten betreft voor toegepast 
onderzoek (geen fundamenteel onderzoek). 

 

Aangezien het hier om Europese financiering 
gaat, vestigen we de aandacht op het 
vermijden van dubbele financiering. 

4 Komen op de markt bestaande projecten in 
aanmerking? 

Deze projectoproep beoogt de ondersteuning 
van nieuwe ontwikkelingen. De innovatieve 
aard van het project is dus van belang. 

5 Komen door andere (bijvoorbeeld regionale) 
mechanismen gefinancierde projecten in 
aanmerking? 

De regels inzake staatssteun, en meer bepaald 
ook inzake dubbele financiering, dienen 
nageleefd te worden. 

6 Welke vorm moeten consortia aannemen? Er is geen verplichte vorm. Het is de bedoeling 
om organisaties en bedrijven te steunen die 
actief zijn in de circulaire economie in België, 
onder meer via consortia van actoren doorheen 
de waardeketen: bedrijven, onderzoekscentra, 
ngo’s, enzovoort. Het scheppen van verbanden 
tussen actoren van verschillende Gewesten 
(Vlaams Gewest, Waals Gewest, Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest) is een meerwaarde. 

 
Zie de specificaties uit het memorandum: 
- doelgroep, p.12: "De doelactoren van deze 
projectoproep zijn ondernemingen (Belgisch of 
actief op het Belgisch grondgebied), inclusief 
start-ups, onderzoeksinstellingen en ngo’s. Om 
de situatie op de Belgische economische markt 
correct te vertegenwoordigen zal de focus 
worden gelegd op kmo’s”; 
- geschiktheidscriteria, p.12: "In België 
gevestigde bedrijven, instellingen of consortia 
die een innovatie voorstellen, met inbegrip van 
instellingen voor toegepast onderzoek, start- 
ups, ngo’s en soortgelijke instellingen die actief 
zijn in de promotie, ontwikkeling en realisatie 
van oplossingen in het domein van de circulaire 
economie"; 
- evaluatiecriteria, p.14: "Idealiter wordt het 
project geleid door een consortium dat 
partners samenbrengt die actief zijn in de 
verschillende Belgische regio’s”. 

7 De tekst van de call legt de focus op kmo’s. 
Kunnen grote ondernemingen ook deelnemen 
of is dit uitgesloten? 

Er is geen uitsluitingsgrond voorzien op basis 
van de omvang van een onderneming. Er wordt 
weliswaar wel een focus gelegd op kleine en 
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  middelgrote ondernemingen die financiële 
ondersteuning behoeven om innovatieve 
praktijken uit te testen. 

8 Voor de projectoproep “gezondheidszorg” 
wordt het volgende vermeld als voorwaarde 
om aanspraak te maken op subsidie: 
“Uw project moet toegevoegde waarde 
hebben of aanvullend zijn t.o.v. het onderzoek 
van het universitair ziekenhuis van Gent naar 
het gebruik van materiaal voor eenmalig 
gebruik in de medische wereld of t.o.v. andere 
nationale en internationale onderzoeken over 
dat thema.” 

 
Waar kan men deze studie terugvinden? 

Hierbij de link naar het projectvoorstel voor de 
studie van de UZ Gent, die momenteel als 
dusdanig in uitvoering is. Het geeft de 
contouren van dit onderzoek aan. 

9 Betreft deze call enkel productontwikkeling, of 
is er ook een business model analyse bij? 

Deze call viseert projectvoorstellen rond 
innovatief circulair design van zowel de 
producten als de bedrijfs- en 
consumptiemodellen waarin de producten 
circuleren. 

10 Alle vragen in verband met staatssteun Zie specifiek document (FAQ Staatsteun) 

 

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/projectvoorstel_studie_met_betrekking_tot_single_use_materials_in_de_medische_wereld.pdf

