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Inleiding: ondernemen 
in Antwerpen

1.



De Antwerpse innovatieclusters1.1



Ecosysteem voor
digitale innovatie

Ecosysteem 
creatieve economie

Ecosysteem in 
gezondheidssector

Ecosysteem voor
duurzame chemie



Ecosysteem
creatieve economie
• Antwerpen kent een lange traditie in 

design en mode

• 1 op 10 ondernemingen in Antwerpen 
zijn actief in de creatieve industrie; een
ideaal ecosysteem om te groeien en te
internationaliseren

• Kwalitatieve onderwijsinstellingen: 
KASKA, AMS, St Lucas, UA, AP, …



Grootste projecten
in creatieve industrie

• ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. (APBC)

• Uitvoering strategisch modeplan “Wie mode 
zegt, zegt Antwerpen”

• Creatieve netwerkevents: Fashion Talks, Us by 
Night, Web32, …

Antwerp blinkt uit in 
volgende sectoren

• Creatieve agentschappen

• Mode- en juwelen design

• Kunstgalerijen

• Media en entertainment



Business & Innovatie: 
ondernemen

1.3



Projecten

 APBC

 BAAS

 TakeOffAntwerp

 Scale Cities

Reglementen/
incentives

 Oproep tot innovatie

 Open marktplaats

 Ondernemerscoaching

 Innovatietraject voor KMO

 Hire a creative

Netwerking 

Matchmaking 

Ondersteuning
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Toelichting reglement2.



DOEL 
• Financiële ondersteuning van innovatieve 

investeringsprojecten die zorgen voor groei en/of 
internationalisering in de creatieve industrie, met 
focus op mode en design

• De projecten versterken het Antwerps ecosysteem 
van mode en design.

• Samenwerking is belangrijk aspect

• Toegevoegde waarde voor stad Antwerpen als 
aantrekkelijke stad om te ondernemen en te 
investeren



Praktisch
• Call open van 10 juni 2022 tot 15 september 2022 – 12u

• Budget: 

• 300.000 EUR investering

• 100.000 EUR werking

• Oproep richt zich tot:

• KMO/zelfstandigen met aantoonbare en geregelde 
activiteiten op het grondgebied van stad Antwerpen. 

• Natuurlijke personen, feitelijke verenigingen, vzw’s 
en onderzoeks- of kennisinstellingen kunnen geen 
project indienen.



Voorwaarden
• Innovatief investeringsproject dat zorgt voor 

groei/internationale positionering en versterking van het 
ecosysteem 

• Project is nieuw, er is nog ontwikkelwerk nodig

• Minimale totale projectkost: 25.000 EUR

• Project is operationeel binnen de 6 maanden na 
goedkeuring van de toelage door het college van 
burgemeester en schepenen

• Indiener heeft geen gelijkaardige subsidie van stad 
Antwerpen gekregen in de afgelopen 18 maanden



Selectie- en toekenningsprocedure

Stap 1:

• 10 juni 2022
• Lancering van de oproep: https://eloket.antwerpen.be/nl/aanvraag/aanvraag-toelage-investeringsprojecten-creatieve-

industrie-mode-en-design?anonymous=true

Stap 2:

• 15 september – 12u 
• Oproep wordt afgesloten 

Stap 3:

• 26 september 2022
• Bekendmaking selectie door de jury 
• Uitnodiging virtuele vragenronde voor geselecteerde bedrijven

Stap 4

• 5 en 6 oktober 2022
• Virtuele vragenronde: De geselecteerde projecten krijgen de kans om hun kandidatuur extra te duiden voor de 

vaste jury, aangevuld met experten in het domein van het project

Stap 5

• 21 oktober 2022
• Weerhouden projecten worden gecontacteerd en kunnen starten met uitwerken van hun project 

Presenter-notities
Presentatienotities
Dossier indienen: via formulier - automatische digitale bevestiging. Dossier wordt nagekeken op volledigheid (formulier internet + document pdf met toelichting project + beschrijving van de kosten en inkomsten).Indien onvolledig, binnen de 10 kalenderdagen een mailtje met de vraag om dossier aan te vullen. Daarvoor krijg je 7 kalenderdagen.Vaste jury: 2 vertegenwoordigers van B&I, aangevuld door twee ondernemers. Eventueel ook nog interne/externe juryleden.College beslist over het al dan niet toekennen van de ondersteuning op basis van juryverslag. 

https://eloket.antwerpen.be/nl/aanvraag/aanvraag-toelage-investeringsprojecten-creatieve-industrie-mode-en-design?anonymous=true


Criteria jury Punten

Additionaliteit van de 
steun

In welke mate heeft de steun een stimulerend effect en is ze nodig voor de onderneming om het 
project uit te voeren? 

10

Impact Beoordeelt de kwaliteit van de business case: 
• versterkt de capaciteit op vlak van artistieke creatie, promotie, distributie en het genereren van 

inkomsten 
• hoe wordt blijvende rentabiliteit verkregen na de projectsubsidie
• een marketing en communicatiestrategie met positieve impact op de creatieve industrie van stad 

Antwerpen

30

Doelstellingen Beoordeelt of het project tegemoet komt aan de doelstellingen en prioriteiten van de oproep: 
• het project is innovatief/gebaseerd op behoefteanalyse
• draagt bij aan de groei, versterking en (inter)nationale uitstraling van de onderneming/het 

consortium
• ondersteunt stad Antwerpen als aantrekkelijke ondernemersstad en zet sterk in op lokale 

samenwerking

30

Potentieel om de 
doelstellingen te 
bereiken

Beoordeelt de relevantie en kwaliteit van de aanpak, expertise en middelen van de projectindiener: 
• de indiener of het consortium heeft relevante expertise en kwalificaties. Het projectteam 

beschikt over de juiste competenties
• de indiener beschikt over de nodige financiële middelen
• het plan van aanpak voor het project is goed uitgewerkt

30

Totaal 100

-> Hogere eigen inbreng en samenwerkingen leveren pluspunten op



Financiële ondersteuning

• Totale budget van deze oproep: 400.000 EUR

• waarvan 100.000 EUR werkingskosten en 300.000 EUR 
investeringskosten

• Maximale ondersteuning: 100.000 EUR

• maximaal 30% werkingskost 
• maximaal 75% bedragen van de totale kosten

van het project, minimaal 25% eigen inbreng

• Termijnen uitbetaling ondersteuning

• eerste schijf van 70% van de werkingskosten binnen de 30 dagen 
na goedkeuring door het college. Tweede schijf van 30% na 
indiening eindverslag en positieve evaluatie.

• de investeringskosten worden uitbetaald na ontvangst van de 
facturen en na goedkeuring van de stad Antwerpen



Communicatie

• Bij publicaties rond het project maakt de kandidaat melding
van de steun en gebruikt hij het logo van stad Antwerpen

• Er is regelmatig overleg met de 
communicatieverantwoordelijke van de stad

• Deelnemers die inschrijven met een dossier krijgen de 
mogelijkheid duidelijk te maken dat ze op de hoogte wensen 
te blijven van relevant nieuws van stad Antwerpen. Die 
gegevens worden aan stad Antwerpen bezorgd zoals 
beschreven in de verwerkingsovereenkomst.



Call innovatie mode -
voorbeelden
 Mutani

 Polygonal

 Cosh!



businessinantwerp.eu
#openforbusiness

Vragen?
Reglementen na te lezen op www.ondernemeninantwerpen.be

Oproep KMO mode en design vind je hier terug:
https://www.ondernemeninantwerpen.be/nieuws/tot-100000%E2%82%AC-
toelage-voor-innovatie-mode-design

Algemene vragen: businesseninnovatie@antwerpen.be

Inhoudelijke vragen:
Thijs.deceuster@antwerpen.be
Veronique.debruyne@antwerpen.be

. 

http://www.ondernemeninantwerpen.be/
https://www.ondernemeninantwerpen.be/nieuws/tot-100000%E2%82%AC-toelage-voor-innovatie-mode-design
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