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https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/projecten-voor-speerpuntclusters/aanvraagprocedure-projecten-voor


0824.769.323

Email Flux50 ondersteuning

Voornaam Flux50 ondersteuning

Achternaam Flux50 ondersteuning
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Projectleider



Bedrijven die deelnemen aan 

het project

Kennisinstellingen die 

partners zijn

Kennisinstellingen die 

onderaannemer zijn

Bedrijven die deelnemen aan 

het project, maar geen subsidie 

vragen bij VLAIO
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Projectleider
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Projectleider



Max. 1 document uploaden. 

Let op dat de partners de aanvraag kunnen 

downloaden.
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Projectleider



Dit mag door de projectleider.

Eenmaal hier op ‘next’ gedrukt, kan je niets meer opnieuw uploaden. 13

Projectleider



Dit mag door de projectleider.

Eenmaal hier op ‘submit’ gedrukt, kan je niets meer opnieuw uploaden.
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Projectleider
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Projectleider



Dit is de persoon die bevoegd is om te tekenen.
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Projectleider



Dit is de financiële informatie van deel 2.
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Projectleider



Deze getallen komen uit de recentste 

resultatenrekening.

Alle items zijn verplicht in te vullen voor 3 jaren. 

Ook als ze niet van toepassing zijn of als je nog 

niet zo lang bestaat.
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Projectleider



Door te klikken op ‘edit’, krijg je een pop-up scherm waar je de getallen kan invoeren.

Alle drie jaren zijn verplicht in te vullen.
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Projectleider



Dit is de business case van deel 2.
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Projectleider



Dit is de Excel sheet voor kosten.

Keuze:

- Alle gegevens bij de coördinator

- Iedere partner zijn eigen excel sheet

De coördinator moet sowieso een 

overzichtstabblad toevoegen.

Iedere partner moet zijn eigen gegevens 

hier sowieso invullen.
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Projectleider



Hier worden de ‘externe prestaties’ (onderaannemers en 

zelfstandigen) vermeld voor bedragen boven € 10.000.

Hier eindigt het voor de projectmedewerker. 22

Projectleider



Hier eindigt het voor de projectmedewerker.

Hier kan de offerte toegevoegd worden als staving.
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Projectleider



Dit is voorbehouden voor de rechtsgeldig 

vertegenwoordiger. (aangegeven op p.2)

Ook een mandaat van deze persoon is 

mogelijk.

Eenmaal op  op ‘next’ gedrukt, kan je niets meer opnieuw uploaden.24

Rechtsgeldig vertegenwoordiger



Eenmaal hier op ‘submit’ gedrukt, kan je niets meer opnieuw uploaden of aanpassen.

…
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Rechtsgeldig vertegenwoordiger
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Projectleider



Dit is de persoon die bevoegd is om te tekenen.

27

Projectleider



Dit is de Excel sheet voor kosten.

Keuze:

- Alle gegevens bij de coördinator

- Iedere partner zijn eigen excel sheet

De coördinator moet sowieso een 

overzichtstabblad toevoegen.

Iedere partner moet zijn eigen gegevens 

hier sowieso invullen.
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Projectleider



Hier eindigt het voor de projectmedewerker.

Hier worden de ‘externe prestaties’ (onderaannemers en 

zelfstandigen) vermeld voor bedragen boven € 10.000.
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Projectleider



Dit is voorbehouden voor de rechtsgeldig 

vertegenwoordiger. (aangegeven op p.2)

Ook een mandaat van deze persoon is 

mogelijk.

Eenmaal hier op ‘next’ gedrukt, kan je niet meer opnieuw uploaden.30

Rechtsgeldig vertegenwoordiger



Eenmaal hier op ‘submit’ gedrukt, kan je niets meer opnieuw uploaden of aanpassen.

…
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Rechtsgeldig vertegenwoordiger
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Rechtsgeldig vertegenwoordiger



Eenmaal hier op ‘submit’ gedrukt, kan je niets meer opnieuw uploaden of aanpassen.

…

35

Rechtsgeldig vertegenwoordiger



▪ Als er op de voorlaatste pagina op ‘next’ gedrukt wordt

▪ Als er op de laatste pagina op ‘submit’ gedrukt wordt

▪ Nadat alle partners en de aanvraag ‘completed’ zijn

▪ Als Flux50 heeft ingediend als laatste

▪ Moet gebeuren door rechtsgeldig vertegenwoordiger of mandaatgerechtigde

▪ Flux50 dient clustercriteria en term sheets in

▪ Doorgestuurd naar VLAIO 

▪ Officiële indiening

▪ De aanvraag voor deze partner is definitief ingediend 

▪ Er kan niets meer gewijzigd worden.
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CONTACT

Flux50

Koningsstraat 146

B-1000 Brussel

Tel +32 498 722 882

jan.gilot@flux50.com


