BELFIUS, UW PARTNER IN INNOVATIE
Inleiding
Onze Belgische economie kenmerkt zich door haar grote stabiliteit: tijdens conjuncturele inzinkingen is de krimp in
ons land nooit heel diep, maar wanneer de Europese economie opveert, groeien we in België trager dan bij onze
buurlanden.
In een toekomst perspectief is onze trage groei eigenlijk helemaal niet ideaal. Door de vergrijzing en de
pensioenlast is het nodig dat we sneller gaan groeien en dat er meer mensen langer tewerk worden gesteld als we
hetzelfde niveau van welvaart willen behouden. Die extra werkgelegenheid moet op de koop toe in de private
sector gerealiseerd worden. En daar wringt een schoentje in België. De sterkste stijging in de werkgelegenheid
deed zich vorig jaar voor in de gezondheids-en welzijnssector die voor hun financiering afhankelijk zijn van de
overheid. Met onze demografische structuur zal dit naar de toekomst toe zeker niet zomaar veranderen. Om onze
welvaartverhoging duurzaam te maken moet onze economie dus wijzigen en zich heruitvinden. Dit kan door zich
toe te leggen op innovatie en ondernemerschap.
Innovatie via KMO’s en Midcorp-ondernemingen wordt algemeen aangezien als noodzaak voor en bron van
economische groei. Steunprogramma’s van Europese, nationale en regionale overheden zijn dan ook meestal sterk
gericht op innovatie.
De Europese Commissie gaf opdracht aan het Europees Investeringsfonds (EIF) om innovatieve bedrijven te
ondersteunen.
Het EIF lanceerde dit jaar het ‘InnovFin for SME’s & Small Midcaps-programma’, een waarborglijn waardoor
investeringen van innovatieve bedrijven een waarborg tot 50 % van het EIF kunnen bekomen.

Wanneer kan uw bedrijf van deze waarborg genieten ?
Van zodra u aan minstens één van onderstaande criteria beantwoordt:
U hebt een investering of een overname in het vooruitzicht of op korte termijn nood aan permanent
werkkapitaal. U bent een innovatief bedrijf dat beantwoordt aan één of meerdere van deze criteria:


U investeert in innovatie, een innovatieproduct of –proces;



U behoort tot de groeiondernemingen;



Uw bedrijf is een jong bedrijf met Ontwikkeling & Innovatie-kosten (O&I) van minstens 5 % van de totale
bedrijfskosten;
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In uw bedrijf bedragen de O&I-kosten minstens 10 of 15 % van de totale bedrijfskosten;



U kreeg eerder al innovatiesteun of een innovatieprijs;



U registreerde een patent;



Een durfkapitaalinvesteerder gaf u steun;



U lanceert een nieuw product of boort een nieuwe geografische markt aan.

U bent een KMO (met minder dan 250 voltijdse werknemers en een omzet van minder dan 50 mio EUR of een
balanstotaal van < 43 Mio €) of een small midcap (onderneming niet-kmo tot 499 voltijdse medewerkers).
U hebt een kredietbehoefte van maximaal 7.500.000 EUR.
De looptijd van uw krediet bedraagt tussen 12 maand en 10 jaar.

Wat kan Belfius Bank u bieden als innovatief bedrijf?
Belfius ziet het als zijn missie om bij te dragen aan de lokale economie en innovatieve bedrijven een extra financieel
duwtje in de rug te geven.
Het EIF zocht en vond in Belfius dan ook de pilootbank voor België voor haar InnovFin programma.
Uw krediet kan genieten van een waarborg van 50 % verstrekt door het Europees Investeringsfonds en een extra
gunstige rentevoet dankzij deze waarborg en de tussenkomst van de Europese Investeringsbank.

Een extra ondersteuning inzake subsidies en screening of u in aanmerking
komt voor de InnovFin waarborg?
Hoe kunt u van een goed idee een succesverhaal maken? Diverse overheden, van Vlaamse over federale tot
Europese, voorzien steunmaatregelen om onze ondernemingen te stimuleren om hun ideeën te onderzoeken en te
concretiseren. Het gaat om steun bijvoorbeeld bij omvangrijke investeringen, bij R&D, bij personeelsaanwervingen,
bij opleidingstrajecten, …. Onze partner, subsidieconsultant MINT Europe , kan u in elke fase van uw project
adviseren: komt uw project in aanmerking voor subsidies? Zo ja, voor welke steunmaatregel komt uw project in de
verschillende fases het meest in aanmerking? En hoe dient u een aanvraag succesvol in? Dankzij een jarenlange
specifieke ervaring adviseren en begeleiden de consultants van MINT u vanuit een totaalbenadering om het
subsidiepotentieel ten volle te benutten.
MINT Europe bekijkt tevens samen met u in detail of uw bedrijf beantwoordt aan één van de innovatiecriteria van
dit InnovFin-programma.
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En wat zijn uw voordelen?
Naast een bijzonder gunstige rentevoet voor uw krediet en een gratis subsidiescreening hoeft u zelf ofwel geen,
ofwel minder waarborgen te mobiliseren en creëert u dus ruimte voor uw andere kredietbehoeften. Bovendien
geniet u hulp van een ervaren subsidiepartner bij uw aanvraag voor het InnovFin programma.

Klaar voor een eerste vrijblijvend gesprek?
Innovatie is noodzakelijk voor uw bedrijf om verder te groeien. Aarzel dus niet en laat u inlichten over dit
programma door onze Corporate Bankers.
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