Duurzame technologische ontwikkeling
Doelgroep
Bedrijven

Het land waarin de maatregel van kracht is
Vlaanderen

De omschrijving van de doelstelling van de maatregel
Duurzame technologische ontwikkeling (DTO) is een aanvullende steunregeling bij andere
IWT-steunmaatregelen, om onderzoek- en ontwikkelingsprojecten gericht op duurzame
technologische ontwikkeling te stimuleren. Projecten waarvan de innovatiedoelstelling
(deels) gericht is op duurzame technologische ontwikkeling, kunnen genieten van extra
steunvoordelen in de reeds bestaande steunmaatregelen voor onderzoek en technologische
innovatie beheerd door het IWT-Vlaanderen.

De maximumsteun die voorzien is binnen de maatregel
Ondernemingen die projecten doen die een significante bijdrage kunnen leveren tot
duurzame technologische ontwikkeling kunnen genieten van een DTO-subsidietoeslag:
• O&O bedrijfsprojecten: subsidietoeslag van 10%, daarenboven genieten deze projecten
van prioriteitsstelling t.a.v. het beschikbare budget, op voorwaarde dat ze kwalitatief
‘voldoende’ scoren. Deze subsidietoeslag is niet combineerbaar met LuRu (IWT-steun),
automobiel of projecten in samenwerking met een onderzoeksinstelling, maar wel met de
toeslag voor kmo’s.
• Kmo-haalbaarheidsstudies: het steunplafond verhoogd tot maximaal 35.000 €
• Kmo-innovatieproject: het steunplafond verhoogt tot maximaal 250.000 €
DTO-studie-activiteiten kunnen aan een basissteun van 50 % gesteund worden als ze
gebeuren in het kader van een gesteund project. DTO-studie-activiteiten worden
gedefinieerd als onderbouwende studies m.b.t. de weerhouden doelstellingen, waardoor de
milieu-impact van een technologische innovatie a priori kan ingeschat worden (voorbeelden
hiervan zijn levenscyclus analyse (LCA)-studies.) DTO-studie-activiteiten kunnen maximaal 10
% van de totale begroting uitmaken voor O&O bedrijfsprojecten. In kmo
haalbaarheidsstudies kunnen deze activiteiten tot 50 % van de begroting uitmaken .

De minimumsteun die voorzien is binnen de maatregel
Minimaal 10.000 €

Het voorziene budget
?

De voorwaarden om de steun te bekomen
Een project dat aanspraak wenst te maken op DTO-steun, moet voldoen aan de
basisselectiecriteria voor IWT-steun, met name een voldoende wetenschappelijktechnologische kwaliteit en een voldoende valorisatiepotentieel dienen te worden
aangetoond. Indien het project tevens aan bijkomende DTO-voorwaarden voldoet, kan het
aanspraak maken op bijkomende steun voor DTO.

Studie POM Antwerpen
Ref. MSAP2011016

Daarvoor moet het project gericht zijn op duurzame technologische ontwikkeling. Ivm
energie moeten volgende doelstellingen worden gerealiseerd:
• energiebesparing;
• reductie van de emissies;
• vermindering van afval en van andere milieuhinder;
• ontwikkeling en gebruik van hernieuwbare grondstoffen- en energiebronnen;

De formaliteiten die dienen te worden vervuld om de steun aan te vragen
Na een eventuele voorbespreking met IWT, dient men een projectaanvraagformulier in te
vullen.

Het beleidsniveau dat deze maatregel beheert
Het IWT is een Vlaamse autonome overheidsinstelling, belast met het innovatiebeleid in
Vlaanderen. De term IWT staat voor Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en
Technologie.

De adresgegevens waar de maatregel kan worden aangevraagd
IWT-Vlaanderen
Kathleen Goris
Koning Albert II-laan 35, bus 16
1030 Brussel
Tel. 02 432 42 82
Fax 02 432 43 99
dto@iwt.be

Meer informatie
www.iwt.be/subsidies/extrasteun/dto

Studie POM Antwerpen
Ref. MSAP2011016

