OP ESF Vlaanderen 2014 - 2020
FAQ: oproep 467 het voorbereiden van
ondernemingen en hun werknemers op
de implementatie en het gebruik van
Artificiële Intelligentie & oproep 469 het
voorbereiden van ondernemingen en hun
werknemers op de implementatie van
Cybersecurity
Prioriteit uit OP: 10.iv ‘Investering in
onderwijs, opleiding en beroepsopleiding
voor vaardigheden en een leven lang leren’

Wie kan indienen?
In beide oproepfiches (467 “Het voorbereiden van ondernemingen en hun werknemers op de implementatie en
het gebruik van Artificiële intelligentie”, 469 “Het voorbereiden van ondernemingen en hun werknemers op de
implementatie van cybersecurity”) gold voordien volgende regel: “In deze oproep kunnen enkel organisaties die
gevestigd zijn in het Vlaams Gewest een project indienen. Organisaties die gevestigd zijn in het Brussels of
Waals Gewest zijn dus uitgesloten van deelname.”.

Naar aanleiding van diverse gesprekken met de juridische dienst van het departement Werk en Sociale
Economie en VLAIO werd besloten om in beide oproepen een uitzondering op deze regel toe te staan.

Volgende alinea wordt opgenomen in beide oproepfiches:
“De indieners voor de oproep moeten aan een van volgende voorwaarden voldoen:
1° zij hebben hun zetel en werking in het Nederlandse taalgebied;
2° zij hebben hun zetel en werking op het grondgebied van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, en
worden wegens hun activiteiten beschouwd als behorende tot de Vlaamse Gemeenschap.”

Wat wordt verstaan onder het niet-marktverstorend karakter van het aanbod?
De indiener dient in het projectvoorstel steeds duiding te geven van de additionaliteit van het nieuw
te ontwikkelen aanbod aan het mature reeds aanwezige aanbod.
De indiener mag geen monopolie positie innemen in het opleidingslandschap m.a.w. de enige
organisatie zijn die de opleiding kan aanbieden. Dit zou niet stroken met de verplichting tot vrije
beschikbaarheid. De opleidingen worden immers ontwikkeld met openbare middelen.
Wordt het relatief laag budget voor de oproep 469 CS nog geëvalueerd en eventueel bijgestuurd?
Het budget van oproep 469 ligt vast. Niettemin is dit geen reden om minder ambitie te tonen. Hoe
meer er aanspraak wordt gemaakt op de middelen aan de hand van goede projectvoorstellen, hoe
groter de kans dat dit bekeken wordt met governance. Dit vormt echter zeker nog geen garantie op
een groter budget.
Is het realistisch om een project CS aan de maximum subsidie van 200.000 euro in te dienen? Wat
is een realistisch bedrag?

Een realistisch bedrag hangt steeds af van de verhouding van de kost tot de output. Promotoren
moeten zich echter niet laten afschrikken om een goed project aan het maximale budget in te
dienen.
Kan een bedrijf zonder partnerschap indienen?
In zoverre een individueel bedrijf kan aantonen dat het aan de 4 gevraagde domeinen van expertise
beantwoordt, is dit zeker mogelijk. Een partnerschap is in deze oproep aangewezen in die zin dat
deze expertise gecombineerd kan worden in een partnerschap.
De vier gevraagde domeinen van expertise zijn :
1) Technische expertise op vlak AI dan wel CS – technologie als op vlak van de impact ervan op
de bedrijfsuitvoeringsaspecten (vb. productie, HR, …)
2) kennis van de noden van de doelgroep
3) ervaring met het ontwikkelen van opleidingen
4) het uitwerken van een business model en ervaring om het uitgewerkte aanbod tot bij de
beoogde doelgroep te brengen
Expertise kan eventueel ook aangekocht worden in onderaanneming, maar hiervoor kunnen evenwel
geen rechtstreekse kosten ingediend worden.
Wat wordt bedoeld met het criterium dat het aanbod vrij beschikbaar moet zijn voor andere
opleidingsverstrekkers?
Hiervoor wordt ten eerste verwezen naar artikel 15 van de ESF-projectovereenkomst (te
ondertekenen in geval van een goedgekeurd project):
Artikel 15.
15. INTELLECTUELE EIGENDOM
EIGENDOM
Op de producten moet het ESF-logo/ Vlaamse logo steeds goed zichtbaar worden vermeld.
De in het kader van het ESF-project behaalde resultaten (producten, instrumenten, methodes, …) zullen voor
het publiek kenbaar, consulteerbaar en bruikbaar zijn, en in het publiek domein worden geplaatst. Hiertoe
ziet de Promotor toe op een brede verspreiding van deze resultaten op een niet-exclusieve en nietdiscriminerende wijze, bijv. via onderwijs, open-access databases, open access-publicaties of open sourcesoftware. Teneinde de verspreiding van de resultaten te garanderen, verleent de Promotor daarnaast aan
de afdeling ESF en Duurzaam ondernemen het kosteloze en niet-exclusieve recht om de behaalde resultaten
in het publieke domein te plaatsen, in welke vorm en/of op welke wijze dan ook en zulks uitsluitend ter
beoordeling van de afdeling ESF en Duurzaam ondernemen, opdat deze in het algemeen belang door eender
welke derde partij bekend zijn en kunnen worden aangewend.
De Promotor erkent dat de afdeling ESF en Duurzaam ondernemen beschikt over het recht van mededeling
van de producten aan het publiek volgens ongeacht welk procédé, met inbegrip van maar niet beperkt tot
publicaties of elke andere vorm van communicatie, zoals persconferenties, seminaries, het oprichten van
netwerken of elke andere vorm van disseminatie door de afdeling ESF en Duurzaam ondernemen geschikt
bevonden. De afdeling ESF en Duurzaam ondernemen beschikt voor de volledige duur van mededeling over
dit recht.
De Promotor verbindt zich er uitdrukkelijk toe geen inbreuk te plegen op enig intellectueel eigendomsrecht
van derden of enig ander recht dat derden zouden kunnen laten gelden, en met name geen enkel element

te gebruiken waarop een derde auteursrechten of andere rechten kan laten gelden, en indien de Promotor
dit toch zou doen, vrijwaart de promotor de afdeling ESF en Duurzaam ondernemen hiertegen. Indien er
sprake is van een aanspraak van een derde ter zake van inbreuk op bepaalde intellectuele eigendomsrechten
verplicht de promotor zich ertoe, op zijn kosten, onmiddellijk alle maatregelen te treffen om identieke en/of
gelijkaardige intellectuele eigendomsrechten te verzekeren.
De Promotor waarborgt dat hij houder is van alle (intellectuele) rechten en dat hij de nodige contractuele
afspraken heeft gemaakt opdat hij beschikt over alle intellectuele eigendomsrechten, die personen die in
opdracht van de promotor, in dienstverband of op iedere andere wijze hebben meegewerkt aan de
uitvoering van de projectovereenkomst zouden kunnen laten gelden.
De Promotor waarborgt dat de personen die in opdracht van de Promotor, in dienstverband of op iedere
andere wijze hebben meegewerkt aan het ESF-project, hun moreel recht van naamsvermelding, het recht
om het werk bekend te maken en het recht van integriteit niet zullen uitoefenen op een wijze die de
belangen van de afdeling ESF en Duurzaam ondernemen schaden, kunnen schaden of zouden kunnen
schaden.

De ontwikkelde output moet vrij beschikbaar zijn voor meerdere organisaties. Dit is een
maatschappelijk voordeel dat als een algemeen principe bij ESF-projecten geldt.
Het is daarnaast evenwel mogelijk de opleiding aan markttarief aan te bieden hetzij aan andere
opleidingsverstrekkers, hetzij aan deelnemers. Indien er tijdens het proefdraaien van opleidingen
toch al een bijdrage zou gevraagd worden aan deelnemers, dient deze bijdrage als ontvangst
opgevoerd te worden aan financieringszijde en zal die ontvangst volgens het additionaliteitsprincipe
ook eerst in mindering gebracht worden vooraleer ESF en VLAIO-middelen worden toegekend.
Het is ook mogelijk een brede opleiding te ontwikkelen die vrij beschikbaar is, en aanvullend -niet
gesubsidieerd (buiten de scope van het project) - een meer specifieke opleiding te ontwikkelen.
Concreet voorbeeld: een opleiding mag betalend zijn, maar de brongegevens ervan moeten op vraag
gratis beschikbaar zijn.
En wat met openbaar maken van online lesmateriaal?
Bronbestanden moeten vrij beschikbaar zijn. Men moet een onderscheid maken tussen enerzijds het
lesmateriaal op zich en anderzijds de digitale omgeving waarin dit gedraaid wordt. Men moet wel
een draaiboek voorzien met instructies hoe het digitaal lesmateriaal geïnstalleerd kan worden.
De opleidingstrajecten die worden uitgewerkt mogen geen (langdurige) trajecten zijn die (kunnen)
uitmonden in een formele kwalificatie. Is dit echt niet toegelaten om een beroepskwalificerend
traject ook nog uit te werken naast de opleiding?
Nee, beroepskwalificerende trajecten zijn in deze oproepen volledig uitgesloten aangezien met deze
oproepen een andere ‘werf’ wordt beoogd, met name opleidingen voor ondernemingen en hun
werknemers. Voor academische opleidingen/beroepskwalificerende trajecten zijn er ander werven
met een ander budgetten actief: zie uitleg van het hele actieplan rond AI en CS (slides VLAIO).
Op welk niveau wordt het niet-economisch voordeel bekeken, op niveau van de organisatie of op
niveau van de projectinhoud?

Voor vragen inzake staatssteun verwijzen we door naar de juridische experts inzake staatssteun bij
ESF en VLAIO. Wij bezorgen u via hen een antwoord of brengen u in rechtstreeks contact.
Wordt zoals bij de transnationale oproep een pool van mogelijke partners aangeboden?
Neen, partners dienen zelf gezocht te worden.
Moet het lesmateriaal in het Nederlands ontwikkeld worden? Is er een voorkeur voor bepaalde
talen?
Enkel het projectvoorstel moet in het Nederlands opgesteld worden. Het lesmateriaal mag in een
andere taal opgesteld worden. Er is geen voorkeur, de taal moet in functie van de doelgroep gekozen
worden.
Kan de training van de trainers ook in het kostenpakket opgenomen worden?
Neen, enkel de ontwikkeling van het lesmateriaal.
Mag personeel dat lesgeeft ingediend worden als kost?
Dit is enkel mogelijk bij het proefdraaien.
Is er bij de oproep CS een voorkeur voor 2 grote of voor 4 kleine projecten?
Indien er gekozen moet worden uit meerdere goede projectvoorstellen zal de voorkeursranking zoals
weergegeven in de oproepfiche gehanteerd worden.
Deze eerste CS-oproep kan als een test gezien worden om het potentieel in te kunnen schatten en te
weten wie geïnteresseerd is. Bij voldoende kwalitatief waardevolle aanvragen zal bekeken worden
hoe deze eventueel volgend jaar gehonoreerd kunnen worden.
Proefdraaien is verplicht. Op welke schaal zien jullie dit?
De grootte van de testgroep is moeilijk in absolute getallen te bepalen. De testgroep moet
representatief en divers samengesteld zijn, op maat van wat je gaat ontwikkelen. Het proefdraaien is
ook belangrijk in functie van het valideringsmoment.
Wanneer wordt het voorschot van 70% van de Vlaamse middelen uitbetaald?
Na goedkeuring van het project wordt een Projectovereenkomst opgesteld die moet getekend
worden door de promotor en de managementautoriteit. Eens die handtekeningen er zijn wordt het
voorschot binnen de 2 weken gestort.
Ligt de nadruk op opleiding of op coaching/advies bij implementatie ?
De kern van het project moet betrekking hebben op opleiding.
Valt het testen van de opleiding binnen de scope van de oproep?
Na het proefdraaien stopt het: het effectief geven van de opleiding valt buiten de scope van deze
oproep. Daarvoor kan men beroep doen op andere instrumenten zoals de KMO-portefeuille en
dergelijke.
Is de meting van de effectiviteit als deel van het opleidingspakket subsidieerbaar?
Dit hangt ervan af wat hiermee precies bedoeld wordt. In principe kan enkel de opleidingsinhoud
ontwikkeld worden en geen opleidingsevaluatiemethodiek. Dit zal verder geargumenteerd moeten
worden.

