Bijlage A: Definities onderzoekscategorieën
Definitie Type onderzoek (EU steunkader)
Fundamenteel onderzoek: experimentele of theoretische activiteiten die voornamelijk
worden verricht om nieuwe kennis te verwerven over de fundamentele aspecten van
verschijnselen en waarneembare feiten, zonder dat hiermee een rechtstreekse praktische
toepassing of gebruik wordt beoogd.
Industrieel onderzoek: planmatig of kritisch onderzoek dat is gericht op het opdoen van
nieuwe kennis en vaardigheden met het oog op de ontwikkeling van nieuwe producten,
procedés of diensten, of om bestaande producten, procedés of diensten aanmerkelijk te
verbeteren. Het omvat de vervaardiging van onderdelen van complexe systemen, die
noodzakelijk is voor industrieel onderzoek, met name voor algemene validering van
technologieën, met uitzondering van prototypes als bedoeld bij experimentele ontwikkeling.
Experimentele ontwikkeling: het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van
bestaande wetenschappelijke, technische, zakelijke en andere relevante kennis en
vaardigheden voor plannen, schema's of ontwerpen van nieuwe, gewijzigde of verbeterde
producten, procedés of diensten. Hieronder kan tevens de conceptuele formulering en het
ontwerp van alternatieve producten, procedés of diensten worden verstaan. Deze
activiteiten kunnen tevens het maken van ontwerpen, tekeningen, plannen en andere
documentatie omvatten, mits zij niet voor commercieel gebruik zijn bestemd.
Definitie van een Onderzoeksorganisatie:
Een Onderzoeksorganisatie is een entiteit, zoals een universiteit of onderzoeksorganisatie,
ongeacht haar rechtsvorm (publiek- of privaatrechtelijke organisatie) of financieringswijze,
die zich in hoofdzaak bezighoudt met het verrichten van Fundamenteel onderzoek,
Industrieel onderzoek of Experimentele ontwikkeling en het verspreiden van de resultaten
daarvan door middel van onderwijs, publicaties of technologieoverdracht; alle winst wordt
opnieuw geïnvesteerd in die activiteiten, in de verspreiding van de resultaten daarvan, of in
onderwijs. Ondernemingen die invloed over een dergelijke entiteit kunnen uitoefenen door
middel van bijvoorbeeld aandeelhouders of leden, genieten geen preferente toegang tot
de onderzoekscapaciteit van een dergelijke entiteit of tot de resultaten van haar onderzoek.
Deze definitie van onderzoeksorganisatie is opgenomen in artikel 1 van het Kaderbesluit EZsubsidies. Het betreft de Europese definitie van een onderzoeksorganisatie.
Naast de publieke kennisinstellingen betreft dit onderzoeksorganisaties die voldoen aan de
volgende criteria:
 Hoofddoel organisatie is (technologische) kennis opdoen;
 Activiteiten bestaan uit Fundamenteel en Industrieel onderzoek of Experimentele
ontwikkeling;
 Winst van entiteit wordt volledig geherinvesteerd in nieuw onderzoek en/of experimentele
ontwikkeling;
 Preferente toegang tot onderzoekscapaciteit of kennis is niet toegestaan
Let op: Er zijn organisaties met verschillende activiteiten. Het ene organisatiedeel wil in
aanmerking komen als onderzoeksorganisatie voor subsidies en een ander organisatiedeel
ontplooit commerciële activiteiten. Dit is alleen mogelijk als een entiteit duidelijk en geheel
van elkaar gescheiden onderdelen heeft (waarbij de scheiding tussen commercieel en nietcommercieel 100% is). Het niet-commerciële deel mag worden gezien als een
onderzoeksorganisatie en het commerciële deel als een bedrijf.

