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1. Context – Gent: de technologische hoofdstad 

• Stad Gent ambieert om de toekomstgerichte economische clusters, met focus op de 

aanwezige speerpunten BioTech & Life Sciences, Clean Tech, Health Tech & Digitale 

Economie, sterk te ondersteunen in hun verdere groei over de jaren heen.   

 

Voor de verdere uitbouw van deze ecosystemen (lokaal – internationaal) wordt een 

investeringsfonds of speerpuntenfonds opgericht. Dit fonds dient als hefboom om 

bovenlokale (publiek als privaat)  innovatiemiddelen naar Gent te halen.  

De middelen binnen dit fonds worden in hoofdzaak ingezet voor grote investeringen in een 

beperkt aantal grote, ambitieuze en zichtbare flagship projecten die het verschil maken naar 

de toekomst. 

 

• Het fonds van 4,9 miljoen € wordt maximaal gekoppeld aan grote maatschappelijke 

projecten, staat in relatie met de strategische doelstellingen van de Verenigde Naties en de 

strategische vooruitzichten die Vlaanderen en Europa inspireren. 

Dit betreft een enveloppe van beschikbare middelen binnen de meerjarenbegroting van de 

Stad Gent (2021-2027). 

 

2. Leidraad tot toewijzing middelen  

1. Creëren van een hefboom. 

 

Het speerpuntenfonds heeft als doelstelling om een hefboom te creëren voor de Gentse 

economie. Daarom voorziet het fonds in maximaal 40% cofinanciering. 

  

Bij de aanvraag voor cofinanciering wordt aangetoond hoe de projectfinanciering 

samengesteld is (verdeling over partners en subsidiekanalen). 

 

Een afwijking op dit maximaal % cofinanciering kan enkel mits grondige motivatie binnen de 

Ghent Economic Board. 
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2. Algemene voorwaarden voor toewijzing middelen. 

• 80% (4 miljoen €) van de beschikbare middelen worden toegewezen op advies van Ghent 

Economic Board. Stad Gent beslist autonoom over 20% (900.000€) van de resterende 

middelen. De beslissing over de toewijzing hiervan wordt ter informatie voorgelegd op 

Ghent Economic Board. 

 

• De middelen kunnen ingezet worden voor: 

o Projecten 

o Samenwerkingsovereenkomsten 

o Experimenten of proeftuinen 

 

• Projecten die in aanmerking komen voldoen aan minstens volgende criteria: 

 

- Projecten zijn gerelateerd aan één of meerdere van de gedefinieerde speerpunten uit 

de beleidsnota en kaderen binnen een (door Ghent Economic Board) goedgekeurde visie 

- Projecten zijn steeds een samenwerking tussen meerdere actoren 

- Projectvoorstellen hebben een duidelijk financieringsplan. Het is duidelijke welke 

private en/of publieke financiering aangevraagd en/of toegezegd is. 

- Projecten spelen in op minstens 1 van de SDG van de Verenigde Naties 

- Projecten hebben een bovenlokale en bij voorkeur een internationale uitstraling 

- Er is een duidelijk engagement van de partners voor een definitieve verankering van de 

projecten in Gent en een lange termijn businesscase. 

- De voorkeur gaat uit naar cross-sectorale projecten: projecten die de brug maken tussen 

de verschillende Gentse speerpunten 

- Open innovatie en het delen van good practices zijn basisprincipes 

 

• Samenwerkingsovereenkomsten, experimenten of proeftuinen kunnen zowel 

investeringen, werkingsmiddelen (werkingsprojecten) als personeelsinzet zijn. We beogen 

structurele partnerschappen, bij voorkeur gekoppeld aan de hogervermelde 

investeringsprojecten. 

Ook deze samenwerkingen kaderen steeds binnen een goedgekeurd speerpunten-actieplan.  

 

Samenwerkingsakkoorden worden opgemaakt tussen publieke partner(s) en een 

consortium van private partners. Een betrokkenheid van private actoren is noodzakelijk. 

 

We ambiëren hoog-innovatieve dossiers, die de brug tussen bedrijven en kennisinstellingen 

verkleinen (Technology Readiness Level (TRL): 3 tot 8). Fundamenteel onderzoek komt niet 

in aanmerking. 

 

Samenwerkingsovereenkomsten bevatten steeds meetbare doelstellingen en zetten steeds 

in op de disseminatie van de resultaten (hefboomfunctie). De vooruitgang wordt opgevolgd 

in een jaarlijkse rapportering. Bij het niet behalen van de tussentijdse indicatoren kunnen 

samenwerkingsovereenkomsten steeds opnieuw bekeken worden. 

 

Bij de aanvraag voor samenwerking wordt aangetoond welke andere kanalen voor 

financiering onderzocht werden en wat de meerwaarde voor de regio Gent specifiek is. 

 

 

3. Procedure voor aanvraag en toewijzing van de middelen 

 

- Projecten worden geïnitieerd door of voorgelegd aan de Ghent Economic Board.  
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Zowel de Stad Gent als Ghent Economic Board kunnen projectvoorstellen ontvangen of 

een open oproep lanceren. 

- Het dossier wordt voorbereid en verder behandeld door de SPOC van het 

desbetreffende speerpunt binnen Stad Gent. 

- Bij concretisatie van het dossier wordt de projectomschrijving, de vraag naar 

cofinanciering en voorstel tot beslissing voorgelegd aan de Ghent Economic Board 

- Ghent Economic Board formuleert een advies over de meerwaarde van het 

projectvoorstel voor de regio 

- Interne besluitvorming binnen Stad Gent.  

 

Rol Ghent Economic Board: 

- De Board initieert en adviseert projecten, samenwerkingen of proeftuinen met een 

bovenlokale uitstraling.  

Bij premature projectvoorstellen kan Ghent Economic Board adviseren om met een 

aantal partners het projectidee verder uit te werken en op te schalen indien mogelijk. 

- De economische ontwikkeling van de regio primeert boven het belang van elke eigen 

organisatie. 

- Bij mogelijke belangenconflicten trekt de partner (bv partner hoofdaanvrager is, of 

indien partner net niet bij projectaanvraag betrokken is) zich terug uit het overleg. 

- Leden denken actief mee na over de ondersteuning van voorliggende projecten en 

leggen waar mogelijk ook financiële of materiële steun op tafel 

- Ghent Economic Board kan, net zoals Stad Gent, een open oproep naar projecten 

organiseren.  

 

4. Tijdshorizon 

 

Investeringsprojecten zijn opgestart tegen het einde van de legislatuur (2024).  

 


