
 
 
 
 

Reglement Steunmaatregel Innovatieve Startups 
 
Het Economisch Huis Oostende wil een cluster van innovatieve bedrijven realiseren. Dat 
omvat een selectie van ideeën en projecten die in aanmerking komen voor steun. Geen enkel 
domein wordt uitgesloten maar er zijn een aantal essentiële voorwaarden waarmee rekening 
gehouden wordt bij het bekijken van de dossiers.  
 
Creatieve/Innovatieve bedrijven hebben volgende kenmerken: 
 
- Uniek zijn of een fors verbeterde versie zijn van een bestaand innovatief 

idee/product/dienst 
- Eigenaar zijn van het idee of een contract hebben om dit innovatief 

idee/product/dienst te gebruiken en te verbeteren 
- Op termijn leiden tot een rendabele economische activiteit en extra tewerkstelling 

(rechtstreeks en onrechtstreeks) genereren 
- Een toegevoegde waarde leveren tot een netwerk van innovatieve bedrijven in 

Oostende 
- Zetel bedrijf (in oprichting) of grootste vestiging moet in Oostende zijn 
- Coaching, indien nodig volgens de jury, moet aanvaard worden zodat er een duurzaam 

project ontstaat 
- Correct business- en groeiplan kunnen voorleggen         

 

Het Economisch Huis en de VZW AcSEAlerator doen een voorselectie van de kandidaten (in-
take gesprek), helpen elke kandidaat hun dossier voor te bereiden voor de jury (indien nodig) 
en maken een rapport voor de jury. 

 

Jury. 

Een jury voorgezeten door Peter Caset (voorzitter Lom luchthaven Oostende, Stella Meubelen, 
Robur Capital en ex-Soetaert/Soiltech) zal instaan voor de selectie. Zijn jury bestaat verder uit 
Nicolas Vyncke (Ingenium), Nele Dekeyser (POM), Dieter Coussée (Voka), Johan Stuyven (LDL 
Group, Meet and Wash) en Bernard Dossche (De Bree Solutions). 
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Steun. 

De steun bestaat uit maximum 20.000 euro per dossier uit de begrotingspost Silicon Beach 
van het EHO.  

De steun kan bestaan uit gratis infrastructuur voor maximum anderhalf jaar, gratis gebruik 
van specialisten via acSEAlerator (al dan niet aangebracht door de POM of andere partners) 
of een investeringssubsidie. Andere voorstellen worden beoordeeld door de jury.  

 

Voorwaarden. 

De bedrijven die van de steunmaatregel genieten moeten aanvaarden om binnen, een nog 
nader te bepalen tijdstip en locatie, zich samen met de andere start-ups/scale-ups op één 
locatie te vestigen (cluster). Deze maatregel is van toepassing voor bedrijven die nog niet over 
een vast exploitatieadres te beschikken in Oostende. 

De Stad Oostende is, via Het Economisch Huis Oostende, initiatiefnemer van deze 
steunmaatregel. Het is dan ook evident dat de geselecteerde bedrijven, start-ups/scale-ups 
die deze steun onder welke vorm dan ook ontvangen, ofwel in Oostende gevestigd zijn ofwel 
de intentie hebben dit binnen de drie maanden na toezegging van de steun te realiseren. 
Uitzonderingen kunnen mits gemotiveerde toestemming van de jury.  

 

Opschortende voorwaarde(n). 

Indien bedrijven die de steun ontvangen hebben achteraf beslissen om Oostende te verlaten, 
of er toch niet in slagen zich in Oostende te vestigen dan kan Het Economisch Huis Oostende 
de toegezegde steun terugvorderen. Er wordt anderhalf jaar vooropgesteld als termijn 
waarbinnen de bedrijven, die steun ontvangen hebben, hun activiteiten effectief in Oostende 
moeten uitvoeren. 

Afwijkingen op deze regel moeten voorafgaandelijk aan het Economisch Huis/acSEAlerator 
gemeld worden en enkel de jury kan oordelen als een afwijking toegestaan wordt of niet. 
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Bijkomende informatie. 

Welke bedrijven/initiatieven komen in aanmerking. (niet-limitatief)  

Starters: bedrijven die met traditionele producten en of businessmodellen opstarten. 
Voorbeelden: restaurants, cafés, kledingzaken, productie van traditionele producten enz.... 
komen NIET in aanmerking. 

 

Wie komt WEL in aanmerking? 

Start-Ups: bedrijven die met innovatieve ideeën en/of producten van start gaan. Voornamelijk 
bedrijven die de “digitale toekomst” omarmen. Focus ligt hierbij op informatietechnologie 
(Internet, software, big data, smart cities), fabrieken van de toekomst, financiële sector 
(Fintech), hernieuwbare energie, dienstverlenende/comfortverhogende initiatieven in 
woonzorg, ecologische verantwoorde of verbeterende voorstellen, verbetering milieu en/of 
levensomstandigheden en kwaliteit.  

Scale-ups: bestaande bedrijven die een innoverend product hebben en de incubatieperiode 
voorbij zijn en een boost willen (via de accellerator) om hun product verder te ontwikkelen, 
extra marktaandeel te verwerven. Kan een KMO zijn die plots een nieuw innoverend product 
ontdekt en dit binnen hun bestaande gamma opneemt.  

KMO’s: Bedrijven met een bestaand product die extra vestigingen willen openen, extra 
productielijnen willen opstarten, internationaal willen groeien. Indien traditionele producten 
dan volgen wij deze bedrijven niet, indien het innoverende producten betreft dan wel.  

Corporate Companies: “grote” bedrijven die via een spinn-off een innoverend product op de 
markt willen brengen.  

Universiteiten, hogescholen en/of onderzoeksinstellingen die met nieuwe innoverende 
initiatieven van start willen gaan.  

 


