
MANUNET is een netwerk van Europese regios die R&D projecten willen promoten en funden in het domein van 
innovatieve manufacturing. De regeling is bestemd voor MKB, grote bedrijven en andere organisaties uit de hoog-
waardige Maakindustrie. Kennisinstellingen en publieke organisaties kunnen meedoen maar alleen als co-ontwik-
kelaar van bovengenoemde partijen.

WAT VOOR PROJECTEN?
• Het project moet gaan over toepassinggerichte industrie research- en experimentele ontwikkeltrajecten met een daadwerkelijke 

Europese samenwerking (zie partner regio’s hieronder). Dit kunnen ook bestaande ketenpartners van uw bedrijf zijn.

• voor deelname moet het consortium minimaal bestaan uit twee MKB bedrijven uit twee deelnemende landen of twee regio’s in 
verschillende landen. Het consortium moet efficiënt zijn in haar omvang. Projecten hebben daarom gemiddeld een omvang van 
niet meer dan vier à vijf partners.

• Projecten dicht tegen de markt aan (TRL 7-9), met een maximum duur van 24 maanden. 

• Subsidiabele kosten: 
• personeelskosten (alleen personeel dat deelneemt in het project)
• externe samenwerking voor de R&D activiteiten, direct aan het project gerelateerd
• kosten voor materiaal, onderdelen etc besteed voor het project
• Belastingen en aanschaf (van) activa zijn niet subsidiabel
• overige kosten zoals reizen, management en auditkosten met een max van € 5000,-

• Project start pas na goedkeuring (voor de call 2020 is dat eind 2020).

• Subsidie-% is 50% met een maximum van € 100.000,- voor de Overijsselse partners in dit project.

• Er zijn maximaal 2 projecten per bedrijf per call toegestaan.

WAAROM MANUNET VOOR ONDERNEMERS INTERESSANT IS?
• Innovatief MKB is altijd in de lead.

• gemakkelijker vinden van (Europese) partners voor R&D, uw productie- en handelsketen via de betrokken contactpersonen van de 
deelnemende regio’s.

• Slechts klein consortium nodig (min 2 tot 4 partners gemiddeld).

• Funding via Provincie Overijssel tot 50% voor het project.

• Tamelijk hoog slagingspercentage tot 30-40%.

• Sluit aan bij de regionale Smart Industry agenda (BOOST).

DEELNEMENDE LANDEN/ REGIO’S
België (Wallonië), Duitsland, Israel, Luxemburg, Noorwegen, Spanje (verschillende regio’s) en Turkije. Deze lijst kan veranderen. Check 
daarom svp voor een actuele partnerlijst de Manunet website https://www.manunet.net
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Voor Overijssel dienen de projecten in elk geval aan te sluiten 
bij de Smart Industry Oost thema’s die hieronder (in Engels) 
zijn weergegeven:
• Knowledge-based engineering, information and communication technologies for manufacturing (industrial robotics, computer-aided 

engineering and design, automated manufacturing, product lifetime management, etc.).

• Manufacturing technologies for environmental and energy applications including resource efficiency and recycling.

• Adaptive manufacturing technologies including processes for removing, joining, adding, forming, consolidating, assembling.

• New materials for manufacturing (alloys, lubricants, coatings, textile fibres, construction, composites, insulation, etc.).

• New manufacturing methods, components & systems (development of demonstrators, devices and equipments, logistic systems, etc.).

• Other technologies/products related to the manufacturing field.

BEOORDELINGSCRITERIA
De projectvoorstellen moeten duidelijk beschrijven: 

• Transnationale samenwerking met een behoorlijk innovatieniveau en omschrijving van technisch en wetenschappelijk risico. 

• Voldoende marktorientatie.

• Toepassing en praktische gebruik van technologieen in de hoogwaardige maakindustrie.

• Ervaring en relevante expertise van de projectpartners met de verschillende projectonderdelen. 

• Transnationale samenwerking die meerwaarde biedt.

• Niveau van te bereiken impact en marktpositionering van de projectaanvragers.

AANVRAAGPROCEDURE
• Oost NL zal met Provincie Overijssel uw quick scan analyseren en in januari/februari 2020 feedback op quickscans van mogelijke 

projectplannen geven. U weet dan beter of uw aanvraag zinvol is en/of welke aanpassingen gemaakt kunnen worden om de 
slagingskans te verhogen. We kunnen u ook helpen bij het vinden van juiste projectpartners. 

• Pre-proposal (uiterlijk maart 2020 ingediend): moet het projectidee kort samenvatten, het consortium beschrijven, vaststellen of de 
originaliteit en/of vernieuwendheid van de aanpak aanwezig is, de overall kosten bevatten en de te behalen impact weergeven, dit 
alles ter beoordeling door een transnational coordination team.

• Full proposal (medio juli 2020 ingediend): volledig voorstel van 30 pagina’s in het Engels inclusief gedetailleerde beschrijving van 
werkpakketten, wordt beoordeeld door experts van de aangesloten landen/ regio’s.

• Er hoeft géén aparte procedure voor de regionale/nationale bijdragen te worden doorlopen.

De eerste call voor pre-proposals gaat 13 januari 2020 open.


