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Evaluatie VCP/NCP – Plan van aanpak 
Afdeling Strategie en Coördinatie 

 
 
Inleiding 
Het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma (VCP) werd opgericht in 2002 met de bedoeling 
de Vlaamse deelname aan Europese onderzoeksprogramma’s in het algemeen en de 
Kaderprogramma’s in het bijzonder maximaal te ondersteunen. Binnen het Vlaamse 
Contactpunt is voorzien in een NCP-functie, waarbij NCP staat voor National Contact Point.  
De NCP-functie dient o.m. in te staan voor de gerichte verspreiding van informatie naar het 
veld van potentiële kandidaten voor deelname aan Europese onderzoeksprogramma’s en 
fungeert verder als een eerste aanspreekpunt voor betreffende groep waanneer deze laatsten 
een dergelijke deelname effectief overwegen. 
Het VCP wordt gevat door de beleidsbrief en beleidsnota’s (zie bijlage 5), maar ook en vooral 
door de Nota Vlaamse Regering betreffende het actieplan ter ondersteuning van de Vlaamse 
deelname aan Europese onderzoeksprogramma’s (VR/2007/0405/DOC0406).  
 
1. Aanleiding voor de evaluatie 
 
In de hoger vermelde nota Vlaamse Regering is voorzien in de opvolging en evaluatie van het 
actieplan ter ondersteuning van de Vlaamse deelname aan Europese onderzoeksprogramma’s, 
nl.:  
 

Uiteindelijk doel van de vermelde acties is de Vlaamse deelname in Europese projecten in 
het kader van onderzoek en ontwikkeling te bevorderen. Evaluaties van de impact van de 
acties zal zich dan ook richten op continue monitoring van de Vlaamse deelname aan de 
diverse Europese onderzoeksprogramma’s. 
 
De omvang van de Vlaamse deelname is echter van heel wat factoren afhankelijk. De 
begeleiding en stimulerende acties vanuit de overheid spelen een rol, maar het aandeel er 
van in de totaliteit van de factoren is moeilijk te bepalen. De omvang van de Vlaamse 
deelname is dus niet op een eenvoudige manier eenduidig te relateren met de NCP-
werking. Daarom zal het departement EWI in de loop van 2007 onderzoeken op welke 
wijze in andere landen en regio’s de performantie van de NCP’s wordt geëvalueerd. 
Afhankelijk hiervan wordt een evaluatiemethodologie opgesteld. Minimaal zal begin 2008 
en daarna om de 2 jaar een evaluatiemoment worden voorzien waarbij naast de klassieke 
prestatie-indicatoren ook een effectmeting via een externe klantenbevraging zal gebeuren. 
Bij dit laatste zal worden nagegaan in hoeverre de klant door de NCP-werking nuttig 
werd geholpen.  
De tussentijdse evaluatie zal gebeuren door externe onafhankelijke experts. 

 
2. Beleidscontext 
Aanleiding van het initiatief 
Voor het 6de KP werd het VCP als NCP-organisatie aangeduid. De belangrijkste objectieven 
en taken van het VCP waren en zijn: 

o De proactieve opvolging van de beleidsontwikkelingen in de Europese 
Onderzoeksruimte, om deze waar relevant als hefboom te gebruiken voor de 
ontwikkeling en/of bijsturing van Vlaamse, resp. federale beleidsmaatregelen. 
Hieronder valt tevens het monitoren van de Vlaamse deelname aan het 
Kaderprogramma als een directe bron van beleidsinformatie.  
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o De vertolking van het Vlaamse standpunt binnen de Belgische en Europese 
overlegorganen, om maximaal de Vlaamse belangen te waarborgen en bij te 
dragen tot de ontwikkeling van een efficiënt beleid binnen de EU. 

o De stimulering van de Vlaamse deelname aan het Kaderprogramma door 
gerichte, proactieve informatieverstrekking, opleiding en begeleiding, waarbij 
maximaal wordt gestreefd naar synergie met overige actoren. Vlaamse 
deelname aan het Kaderprogramma is belangrijk omdat: 

� Het om internationale competitie gaat en aldus de kwaliteit van het 
Vlaamse onderzoek verder verhoogt. Het Kaderprogramma vormt een 
belangrijke bron van middelen voor het uitvoeren van strategisch 
basisonderzoek aan de universiteiten en de onderzoeksinstellingen en in 
bedrijven, en dit binnen een Europees samenwerkingsverband.  

� Het een niet onbelangrijke budgettaire return voor Vlaanderen 
vertegenwoordigt. 

De activiteiten in het kader van de laatste doelstelling krijgen invulling via de National 
Contact Point werking (NCP-werking).  
 
Evolutie in de beleidscontext (sinds de opstart van het initiatief) 
Kort na de goedkeuring van het 7de KP werd het hoger vermelde actieplan goedgekeurd door 
de Vlaamse Regering en dit omdat niet alleen een efficiënte en zo representatieve 
standpuntbepaling noodzakelijk is, maar ook een praktische ondersteuning van Vlaamse 
kandidaat-deelnemers.  
In het actieplan wordt in essentie een onderscheid gemaakt tussen de beleidsvoorbereidende 
component en de beleidsuitvoerende component van het VCP.  
De beleidsvoorbereidende component heeft tot doel tot een pro-actief Vlaamse beleid m.b.t. 
de Europese onderzoeksprogramma’s te komen. Binnen het VCP is deze 
beleidsvoorbereidende taak de verantwoordelijkheid van het departement EWI. Drie acties 
hebben betrekking op deze taak, met name: 

• De oprichting van een cel federaal, Europees en internationaal beleid 
• De aanwerving van een attaché voor de Raad Concurrentievermogen 
• Jaarlijkse rapportering over de Vlaamse deelname aan 7de KP.  

Zowel het opvolgen van de beleidsontwikkelingen in de Europese Onderzoekscommissie als 
de voorbereiding als vertolking van de Vlaamse standpunten binnen de overlegfora, gebeurt 
via de vertegenwoordigers is de programmacomités (PC’s). Zij zijn tevens verantwoordelijk 
voor het informeren van de NCP’s er ondersteuning van de taakuitvoering van deze laatsten.  
 
De beleidsuitvoerende component binnen het VCP is de verantwoordelijkheid van het IWT en 
heeft betrekking op de ondersteuning van de Vlaamse deelname aan Europese 
onderzoeksprogramma’s. De verdere uitbouw van het VCP als centrale structuur ter 
ondersteuning van de Vlaamse deelname aan Europese onderzoeksprogramma’s speelt hierbij 
een belangrijke rol. Dit laatste omvat in essentie de NCP-functie.  
 
Bij de overgang van 6KP naar 7KP zijn ook een aantal elementen gewijzigd wat betreft de 
richtlijnen voor het opzetten van NCP-mechanismen (zie bijlage 3 voor de details ter zake). In 
essentie gaat het over het expliciteren van dienstverlening gericht naar KMO’s en kleine 
organisaties, het aanstellen van een NCP coördinator die niet alleen moet instaan voor de 
coördinatie van de NCP-werking in betrokken land, maar ook aanbevelingen moet doen naar 
de Europese Commissie betreffende de verbetering van de NCP-werking en verder de 
specifieke aandacht voor recente ontwikkelingen (zoals het charter van de onderzoeker) en 
voor de JRC.  
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Te verwachten evoluties in de beleidscontext 
Er worden in de nabije toekomst geen grote evoluties verwacht wat de beleidscontext betreft.  
 
3. Doelstellingen van de evaluatie en beoogd resultaat 
 
De evaluatie richt zich – zoals de nota Vlaamse Regering hoger vermeld aangeeft – op 
enerzijds het opsporen van voorbeelden van evaluatiemethoden om de performantie van 
NCP’s te meten en dit met het doel een Vlaamse methodologie op te stellen. Anderzijds heeft 
de evaluatie betrekking op de werking van de NCP-functie en welke meerwaarde deze 
oplevert naar ondersteuning van de Vlaamse deelname aan de Europese 
onderzoeksprogramma’s.  
De evaluatie zal gebeuren tegen de achtergrond van de hoger geschetste beleidscontext.  
 
Als resultaten van de evaluatie worden verwacht: 

• Analyse van de wijze waarop de NCP-functie tot op heden werd ingevuld o.m. 
rekening houdend met de wijzigingen in de “guidelines” 

• Vergelijkende analyse van de structuur en inbedding van de NCP-functie in 
verschillende landen en/of regio’s (Nederland, Denemarken, Ierland, Duitsland)  

• (Analyse van de) evolutie van de deelname aan 6KP en eventueel 5KP – vergelijking 
met vergelijkbare landen/regio’s  

• Analyse van de bekendheid en de aangeboden dienstverlening van de NCP-functie. 
Dit omvat o.m. een klantentevredenheidsonderzoek en tevens een bevraging bij 
potentiële maar nog niet geregistreerde klanten. Tevens wordt nagegaan welke 
dienstverlening de NCP zelf verzorgt en voor welke dienstverlening een beroep wordt 
gedaan op derden.  

• Analyse van de gegevens die worden bijgehouden in de boordtabel 
• Inschatting van de werklast van de NCP-functie, met bijzondere aandacht voor de rol 

van de NCP-coördinator.  
• Aanbevelingen betreffende de toekomstige evaluaties van de NCP-werking 
• Conclusies en aanbevelingen over een verbeterde werking van de NCP-functie.  

 
4. Krijtlijnen/draagwijdte van de evaluatie 
 
De evaluatie heeft betrekking op de NCP-functie zelf en omvat dus geen evaluatie van het 
VCP.  
De deadline (2007) vermeld in de nota Vlaamse Regering voor de benchmark met andere 
landen teneinde een methodologie op te stellen voor het meten van de performantie van de 
NCP-functie is al verstreken. Toch zal van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om een 
dergelijke benchmark uit te voeren en op basis daarvan een methodologie voor te stellen.  
Op basis van enerzijds een analyse van de websites van de Commissie en anderzijds een 
overleg met de NCP-verantwoordelijke van de Commissie1, is echter al gebleken dat bijna 
geen informatie beschikbaar is over de performantie van NCP-functies. Een onrechtstreekse 
bepaling hiervan a.d.h.v. de succesratio van het betreffende land/regio in de 
Kaderprogramma’s is echter wel mogelijk.  
De resultaten van deze evaluatie zijn volgens de nota Vlaamse Regering ook een noodzakelijk 
element in de eventuele uitbreiding van het NCP-personeelskader met 1 VTE (actie 5).  
 

                                                 
1 Overleg tussen dhr. Tom Berland, EC Policy officer, Sabine Borrey en Pierre Verdoodt (EWI-S&PB) op 22 
februari 2008 
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5. Evaluatievragen 
 
Volgende evaluatievragen worden naar voor geschoven: 

• Hoe is de Vlaamse deelname aan de Kaderprogramma’s (5KP en 6KP) geëvolueerd? 
In welke programma’s is Vlaanderen sterk aanwezig en in welke minder? Zijn er 
hiervoor eventueel verklaringen te vinden? 

• Welke evolutie in de gegevens van de boordtabel (set van indicatoren) die de NCP-
functie dient bij te houden kan worden vastgesteld? In welke mate zijn deze gegevens 
gedetailleerd? 

• Wat is het profiel van de “klanten” (i.e. geregistreerde gebruikers) van de NCP-functie 
(in termen van soort “bedrijf”, interessegebeid 
(programmadomein/technologiedomein)? Welke potentiële klanten zijn er 
geïdentificeerd, maar nog niet geregistreerd? Waarom niet?  

• Welke dienstverlening biedt de NCP zelf aan (cfr. “guidelines”) en voor welke wordt 
een beroep gedaan op derden? 

• Welke dienstverlening is voorzien naar de klanten toe en welke is de tevredenheid van 
de klanten voor elk van de onderdelen van de dienstverlening? Op welke (onderdelen 
van de) programma’s concentreert deze dienstverlening zich hoofdzakelijk? Zijn er 
bepaalde leemten en zo ja, hoe komt dit? (is er geen dienstverlening, is het een 
oninteressant programma, is er geen expertise aanwezig in Vlaanderen, …)  

• Wat zijn de sterke/zwakke punten in de dienstverlening van de NCP-functie en dit per 
onderdeel van de aangeboden dienstverlening? 

• Wat zijn de kenmerken van de Vlaamse NCP-functie in vergelijking met de 
benchmark landen en dit zowel op structureel, budgettair als op beleidsmatig vlak?  

• … 
 
 
6. Onderdelen van de evaluatie en methodologie 
 
Onderdelen 
De evaluatie zal bestaan uit volgende delen: 

• Deskstudie op basis van de beschikbare documenten en rapporten, o.a. rapporten 
Vlaamse deelname Kaderprogramma, … 

• Bevraging van klanten (geregistreerde gebruikers) van de NCP-functie en van 
potentiële gebruikers (indien identificeerbaar) (ontwerpvragenlijst als bijlage 4) 

• Diepte-interview NCP’s (elementen van vragen in bijlage 1) 
• Benchmark met andere landen/regio’s (ontwerpvragenlijst als bijlage 2) 

 
Methodologie 
De evaluatie zal uitgevoerd worden door S&PB binnen EWI in samenwerking met de 
inhoudelijk bevoegde entiteit.  
 
Timing 
Het inde van de evaluatie wordt ten vroegste tegen eind april voorzien.  
 
7. Informeren van en communiceren met voorwerp van evaluatie en alle betrokken 

stakeholders  
Informeren van het IWT betreffende de komende evaluatie en het opvragen van een aantal 
gegevens (zie ook bijlage 1).  



d.d. 13.03.2008 

Bijlage 1 - achtergrondinformatie 
 
Basisdocumenten: 
Beleidsdocumenten: 

• Beleidsnota 2004-2009 
Betreffende beleidsnota omvat een korte passage betreffende multilaterale 
samenwerking waarin ook het Europese 7de kaderprogramma aan bod komt. 
Betreffende passage luidt als volgt: 

 
• In de volgende beleidsbrieven (2005, 2006-2007 en 2008) wordt in meer of mindere 

mate specifieke aandacht besteed aan het 7de kaderprogramma binnen het luik van de 
multilaterale samenwerking. De betreffende passages zijn ter informatie opgenomen 
als bijlage 5.  
De belangrijkste elementen uit deze nota’s (cfr. o.m. de nota 2006-2007) betreffen het 
optimaliseren van het Vlaams Contactpunt kaderprogramma (VCP) om de Vlaamse 
deelname aan het Kaderprogramma maximaal ondersteunen. 
De taken en objectieven van het VCP blijven gericht op: 

o De proactieve opvolging van de beleidsontwikkelingen in de Europese 
Onderzoeksruimte, inclusief het monitoren van de Vlaamse deelname aan het 
Kaderprogramma 

o De vertolking van het Vlaamse standpunt binnen de Belgische en Europese 
overlegorganen 

o De stimulering van de Vlaamse deelname aan het Kaderprogramma door 
gerichte, proactieve informatieverstrekking, opleiding en begeleiding. Deze 
activiteiten krijgen invulling via de National Contact Point werking (NCP-
werking).  

 
Andere documenten: 

• Nota Vlaamse Regering betreffende het actieplan ter ondersteuning van de Vlaamse 
deelname aan Europese onderzoeksprogramma’s (VR/2007/0405/DOC0406) 

 
Pro-actief Vlaams beleid m.b.t. de Europese onderzoeksprogramma’s (component 
beleidsvoorbereiding) 
Hiertoe werd binnen het departement EWI een internationale beleidscel opgericht die zich 
o.m. zal toespitsen op de hoger vermelde eerste 2 taken en objectieven van het VCP.  
 
De ondersteuning van de Vlaamse deelname aan Europese onderzoeksprogramma’s 
(component beleidsuitvoering) 
De opvolging is niet beperkt tot het kaderprogramma. De algemene doelstelling is nl. om 
Vlaamse onderzoeksgroepen en bedrijven te ondersteunen bij het realiseren van hun 
onderzoeksactiviteiten en innovatie via een transnationaal samenwerkingsverband.  
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Belangrijk hierbij zijn de verdere uitbouw en optimalisatie van het VCP en meer bepaald 
enerzijds de directe dienstverlening aan (potentiële) deelnemers en anderzijds proactieve 
benadering KMO’s en samenwerking met andere organisaties.  
 
Elementen betreffende NCP-functie: 

Uitbouw van een centraal NCP-loket binnen het Vlaams Contactpunt 
Uitbouw van de NCP-dienstverlening. Dit omvat: 

• Algemene sensibilisering en informatieverstrekking, o.a. door website en 
elektronische nieuwsbrieven, informatieseminaries,  

• Gerichte informatieverstrekking (naar potentiële deelnemers transnationale 
samenwerking) die o.a. vorming kan omvatten 

• Adviesverlening en begeleiding van individuele deelnemers (vooral 
eerstelijnsadvies en specifieke vragen doorverwijzen naar gespecialiseerde 
externe experts (bijv. EIS-experts voor KMO’s)) 

• Hulp bieden bij het zoeken van partners (selectief en in samenwerking met 
buitenlandse NCP’s (bijv. gemeenschappelijke aanpak of database voor 
partner searches, …)) 

Verder in de component beleidsuitvoering van deze ondersteuning: 
• Ondersteuning deelname aan Europese Technologieplatformen 
• Proactieve KMO-benadering: verder zetten en uitbreiden EIS-projecten 
• Samenwerking met FIT rond de toelevering van Vlaamse bedrijven aan 

grote Europese onderzoeksinfrastructuren 
• Samenwerking met Vlaams-Europees verbindingsagentschap 

 
Opvolging en evaluatie van het actieplan 
Uiteindelijk doel van de vermelde acties is de Vlaamse deelname in Europese projecten in 
het kader van onderzoek en ontwikkeling te bevorderen. Evaluaties van de impact van de 
acties zal zich dan ook richten op continue monitoring van de Vlaamse deelname aan de 
diverse Europese onderzoeksprogramma’s. 
 
De omvang van de Vlaamse deelname is echter van heel wat factoren afhankelijk. De 
begeleiding en stimulerende acties vanuit de overheid spelen een rol, maar het aandeel er 
van in de totaliteit van de factoren is moeilijk te bepalen. De omvang van de Vlaamse 
deelname is dus niet op een eenvoudige manier eenduidig te relateren met de NCP-
werking. Daarom zal het departement EWI in de loop van 2007 onderzoeken op welke 
wijze in andere landen en regio’s de performantie van de NCP’s wordt geëvalueerd. 
Afhankelijk hiervan wordt een evaluatiemethodologie opgesteld. Minimaal zal begin 2008 
en daarna om de 2 jaar een evaluatiemoment worden voorzien waarbij naast de klassieke 
prestatie-indicatoren ook een effectmeting via een externe klantenbevraging zal gebeuren. 
Bij dit laatste zal worden nagegaan in hoeverre de klant door de NCP-werking nuttig 
werd geholpen.  
De tussentijdse evaluatie zal gebeuren door externe onafhankelijke experts.  
 
Daarnaast wordt de uitvoering van de NCP-dienstverlening permanent opgevolgd door 
een set van indicatoren: aantal bezoekers website, aantal verzonden e-mail alerts, aantal 
info- en vormingssessies, aantal deelnemers aan info- en vormingssessies (bereik), aantal 
behandelde vragen voor advies, aantal begeleide projecten, aantal behandelde 
partnersearches, aantal ingediende projecten, met en zonder directe NCP-begeleiding 
(incl. EIS-begeleiding). 
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• Bilan door het IWT van de NCP-activiteiten in het kader van het actieplan 6de 
Kaderprogramma (Bijlage bij de hoger vermelde nota VR) 
Acties 

• Uitvoeren van een doorgedreven analyse en identificatie van de onderscheiden 
doelgroepen in Vlaanderen per prioritair thema en horizontale actie van het 6de 
Kaderprogramma 

Op basis van bestaande gegevens werd per NCP een voorstel van 
doelgroep opgesteld en afgestemd met de thematische werkgroepen 

 
→ In hoeverre werd deze analyse herbekeken, aangevuld, … in functie van 
de goedkeuring van het 7de Kaderprogramma? 
 

• Ontwikkeling en implementatie van een website voor de informatieverspreiding 
i.v.m. 6de Kaderprogramma en van een informatiebeheersysteem dat informatie ter 
beschikking stelt voor algemene en gerichte verspreiding (e-alerts) 
 

→ 732 geregistreerden voor e-6KP en 385 e-alerts in de periode 2003-
2005: evolutie sinds 2003 en huidige situatie? 
→ Tevredenheidenquête door Innocall als basis voor de ontwikkeling van 
het nieuwe contentmanagementsysteem: Details en resultaten enquête? 

 
• NCP-dienstverlening: informatieverstrekking naar en begeleiding van individuele 

kandidaat-deelnemers 
 

→ Totaal aantal geregistreerde contacten2 2003-2006: 825 (waarvan 346 
vragen voor informatie, 288 adviesvragen, 110 interacties voor 
partnersearches, 81 projectbegeleidingen): Evolutie geregistreerde 
contacten, verdeling over verschillende thema’s, resultaten voor 
projectbegeleidingen (status project)? 
 

• Identificatie van en afspraken maken met preferentiële partners/intermediairen die 
kunnen bijstaan bij adviesverlening en begeleiding van deelnemers 

→ Weinig informatie over omvang en resultaten hiervan  
 

• Inschakeling en vorming intermediairen inzake begeleiding van potentiële 
deelnemers 

Actie via RIS-sen onduidelijke impact. Opvolging noodzakelijk en in 
voorbereiding 7de KP gestart met EIS-projecten, waarbij experten van 
intermediaire projecten werden gefinancierd om KMO’s met Europees 
potentieel te identificeren, te informeren en te begeleiden. 
→ Huidige stand van zaken RIS-sen en EIS-experten? Te verwachten 
evolutie? Welke afdekking van het veld is er momenteel?  
 

• Sensibiliseren van KMO’s voor het aanwenden van Innovatiestudies ter 
voorbereiding van deelname aan het kaderprogramma 

                                                 
2 Het betreft geregistreerde contacten, d.w.z. enkel contacten met relevantie voor verder opvolging of voor het 
leerproces helpdesk 
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Specifieke innovatiestudie is voorzien (de zogeheten type 4) en heeft 
ruimere toepassing dan enkel KP. Sinds 2004 40 aanvragen ingediend voor 
dergelijke studies 
→ Overzicht studies: ingediende/gehonoreerde, looptijd, finaliteit, verdere 
opvolging na afloop; Evolutie sinds 2004, thema’s waarvoor werd 
ingediend? 
 

• Aansluiten bij informele internationale netwerken 
→ Impact van deelname aan deze netwerken: wat heeft het opgeleverd?  
 

• Samenwerking met partnerorganisaties 
→ Enkel NL (SenterNovem) en andere Belgische overheden worden 
vermeld. Welke de resultaten zijn en welke meerwaarde deze 
samenwerking vormt, wordt niet vermeld. 

 
Conclusies (bilan): 

• Streefdoel moet zijn dat alle actoren met potentieel voor Europese samenwerking 
op de hoogte zijn van opportuniteiten en begeleiding die ze kunnen krijgen 
� meer aandacht zal moeten gaan naar het bereik van deze 

• E-alerts gewaardeerd, maar ook behoefte aan vroegtijdige informatie en informatie 
uit andere dan KP 
� aandacht voor het bekomen en gericht verspreiden van dergelijke info en in 
aansluiting hiervan samenwerking met andere NCP-organisaties evalueren en waar 
mogelijk intensifiëren. 

 
→ Op basis van het door het IWT opgemaakte bilan en de vragen die daaruit voortvloeien, 
kan een vragenlijst worden opgesteld t.a.v. verschillende doelgroepen: 

• Een eerste kwalitatieve vragenlijst richt zich tot de NCP-vertegenwoordigers zelf 
en zal face-to-face plaatsvinden 

• Een vragenlijst gericht tot de klanten van VCP/NCP en meer bepaald de 
geregistreerde gebruikers 

• Een vragenlijst t.a.v. de potentiële maar niet geregistreerde gebruikers. Deze groep 
zou conform het hoger geschetste bilan min of meer bekend/afgelijnd moeten zijn. 
In ieder geval is het aangewezen hier in eerste instantie gebruikers te benaderen die 
bekend zijn met de Europese onderzoekprogramma’s, maar de NCP-werking ofwel 
niet kennen ofwel ze wel kennen maar niet gebruiken.  

Voorstellen van vragenlijsten zijn opgenomen als bijlage 4.  
 

• Guiding principles for setting up systems of National Contact Points (NCP systems) for 
the 7th FP 
• Aim: provide general guidance for setting up NCP systems taking into account the 

experiences of preceding FP’s and the challenges of FP7.  
• Basic principles: 

There is a wide variety in NCP-systems, reflecting different national traditions, 
working methodologies, research landscapes and funding schemes. The unifying 
element of all these systems is the capability of ensuring both competence in the 
different thematic and horizontal priorities of the FP as well as coherence of approach 
and high level f service. This general should equally apply to FP7.  
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It is proposed that the general approach of establishing, financing, nominating, 
supervising and monitoring NCP-systems by national governments be maintained, 
while the EC provides the necessary information and training and acts as a moderator 
for the trans-national networking.  
→ Specific trans-national activities for NCP-performance quality assessment and the 
development of international best practice will receive financial support from the EC 
and the horizontal PC’s will be informed of all such trans-national activities.  

• Recommended tasks for the organisation(s) operating the NCP system3 
o Informing, awareness raising  
o Advising, assisting and training 
o Signposting and feedback 

• Characteristics of the organisation(s) operating the NCP system 
o Compulsory characteristics: be fully capable of communicating competently 

with their European and international colleagues and to be already well 
informed about the nature, objectives and principles of the EU FP’s and the 
technological areas concerned, be competent to provide assistance-service to 
different kinds of actors, be able to work to strict deontological requirements, 
be able to act with complete confidentiality 

o Recommended characteristics: participate actively in trans-national NCP 
network activities, have skills in RTD management and financing, have good 
knowledge of national research landscape and be able to reach research 
community, have adequate HR and equipment, be suitable to become part of 
an international system for stimulating participation in FP7 and for partner 
search, be able to co-ordinate the different actors of the NCP-system 

• Nomination and recognition process: participants in NCP network are responsible for 
the organisation of its NCP system. A co-ordination mechanism should be foreseen to 
maintain overall operational consistency. An NCP co-ordinator should be nominated 
in each country, both for co-ordinating the national NCP-activities as for the NCP-
activities within the horizontal and cross-cutting actions of FP7. In addition, the NCP 
co-ordinator should provide policy advice to the EC regarding issues on the 
development and improvement of the NCP system in general.  
Recognition is for the duration of FP7.  

• Co-operation between the NCP’s and the EC: amongst others, actively support and 
moderate the European wide network of NCP’s as a means of stimulating participation 
in Community RTD activities and a contribution to the realisation of the ERA. 
The EC will provide data and information necessary for the proper performance of the 
NCP organisations.  

• Co-operation between national networks:  
NCP systems should co-operate in two ways: co-operation with organisations in other 
countries and co-operation in the same country with other Community business 
support networks.  

• Exchange of information at European level on performance of NCP systems 
Trans-national exchange of experiences and dissemination of best practice can 
constitute an important supporting element in this endeavour, at the same time 
contributing to the realisation of the concept of the ERA. The EC will actively support 
and moderate this kind of exchange. 
 

                                                 
3 Indicative, neither exhaustive nor compulsory 
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→ Specific questions to the EC about the NCP scheme are covered in detail in annex 1. It 
seems however that very little information on NCP-schemes in general and about 
evaluation and best practices is available at EC-level. This is partly due to the way the 
schemes are organised (bottom-up).  
� For the benchmark exercise a specific and short questionnaire (somewhat comparable 
to the questionnaire used for the NCP-survey in FP6) should be compiled and transmitted 
to the national NCP-co-ordinators of the countries selected for the benchmark.  
The draft questionnaire for the benchmark is available in annex 2.  
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Annex 2: 
Benchmark NCP systems 
 
This questionnaire is about the NCP-scheme as it is organised in your country. The 
questionnaire relates to the evaluation of the NCP-scheme in Flanders. For this evaluation, 
some information on NCP-schemes of other countries is needed.  
Some of the questions are similar to the questions used in the “Survey on FP6 national 
Contact Points (NCPs) in the 15 EU Member States and the 18 countries associated to 
FP64”. 
 
For the benchmark exercise the following countries have been selected: Denmark, 
Germany, Ireland and The Netherlands.  
 
General information about FP7-scheme in your country 
 
Organisational features of NCP –scheme: 
• Number of NCP-staff in FTE 
• Number of organisations involved 
• Type of organisations involved: 

o Ministry 
o Higher education 
o Public research organisation 
o Private enterprise 
o Other 

Specify:…. 
 

Financial features of NCP-scheme 
• Total of cost (on a yearly basis) 
• Type of cost (%): personnel, operational costs, equipment/infrastructure, overhead 
• Sources of financing (%) 

o National government 
o Regional authorities 
o Private funding 
o Own revenues 
o EU-funding 
o Other 

Specify,…. 
 

• Charges for services 
o Always free 
o Charges for some services (please specify) 
o Charges for all services 

 
Activities and service offered by NCP-scheme 
• Activities/services 

o Distribution of Commission documentation 
o Translation of Commission documents 
o Publication of own FP7 documents 

                                                 
4 09/02/2004/European Commission DG RTD A2 
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o Websites dedicated to NCP activities and FP7 information 
o Organisation of seminars, training sessions, etc 
o Partner search and brokerage 
o E-mail/fax helpdesk 
o Phone helpdesk 
o Face-to-face consulting 
o Help in proposal editing 
o Proofreading of proposals 
o Support for contact negotiation 
o Advice to PC-representatives 
o Regular meetings and briefings with PC-representatives 
o Advice to national/regional governments 
o Other, please specify 

• Contacts 
o Average number of contacts/month 
o By phone (%) 
o By e-mail and fax (%) 
o Face-to-face (%) 
o Other (%) 

• Signposting to other networks 
o EICs, IRCs, BICs, other (please specify) 

 
Specific information about the NCP-scheme in your country 
• Explain how the follow-up of the 7th Framework programme in particular and 

European research programmes in general is currently organised in your country by 
answering the following questions?  

o Explain how the scheme of national delegates is organised in your country? 
o What are the objectives of your scheme for national delegates in relation to the 

objectives of your national S&T-policy? 
o Explain if and how the national delegates’ scheme of your country is 

strategically embedded in your national S&T-policy? 
o Explain how the co-ordination between your national delegates and NCP-

scheme is organised with specific attention to the role of the NCP-coordinator.  
o What are the objectives of the NCP-scheme in your country? 
o Are there specific targets that the NCP-scheme should meet (within agreed 

frameworks)? If so, what are these targets and how and when should these be 
met? 

 
• NCP-schemes existed already in FP5. Please explain if and how the scheme was 

organised in your country under FP5. 
 

• In FP6 a more structured approach was made towards the installation of NCP-
schemes. Explain how the scheme was organised in your country (in terms of 
objectives, specific targets, relation to and co-operation with national delegates, 
embedding in national S&T-policy). 

 
• Was the NCP-scheme that was used under FP6 at any time evaluated? If so, explain 

when and how the evaluation was done (terms of reference, methodology used). What 
were the outcomes of the evaluation (conclusions, recommendations) and if and how 
the results of the evaluation were taken into account for the NCP-scheme under FP7? 
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• In relation to the previous question: Was the NCP-scheme under FP6 monitored with 

respect to its performance? If so, what performance indicators were used and what 
were the results (if possible results/year of FP6)? 

 
• The guiding principles for setting up systems for NCP for 7FP are in general similar to 

those for FP6. However,  some changes are apparent: 
o Specific with respect to the recommended tasks, in “Advising, assisting and 

training”, one is added or made more explicit: “Provide information for and 
advise participants, in particular smaller organisations and SMEs, on the 
setting up of appropriate management and legal structures in projects with 
large budgets and/or numerous participants”.  
Explain if and how this task has affected the NCP-scheme in your country 
(with respect to the NCP-scheme under FP6)? 

o Also within “Advising, assisting and training”, it was added (in bold) that 
advise on administrative procedures and legal issues should be given with 
“respect of ethical rules and the principles laid down in the Commission 
recommendation C(2005)576 on the European charter for Researchers 
and the Code of Conduct for their Recruitment)”. 
Explain if and how this addition has affected the NCP-scheme in your country?  

o In the characteristics of the NCP-systems, there are now compulsory (or 
considered to be essential) characteristics, whereas other characters are now 
considered toe be recommended”. The phrasing of these characteristics is also 
somewhat different than under FP6.  
Explain if and how the NCP-scheme in your country had to be altered in order 
to meet the “compulsory characteristics?  

o An NCP-co-ordinator should now be nominated in each country and besides 
maintaining overall co-ordination of the NCP-activities, this NCP co-ordinator 
should provide policy advice to the Commission services regarding issues on 
the development and improvement of the NCP system in general. 

Did there already exist such an NCP-co-ordinator under FP6 in your 
country? 
Has his task changed within FP7? 
Has the NCP-co-coordinator already given advice to the Commission 
services about the NCP system? If so, please elaborate.  

 
• Is an evaluation planned for the NCP-scheme under FP7? If so, explain what kind of 

evaluation is planned (terms of reference, methodology, timeframe, …).  
 

• Is the current NCP-scheme monitored with respect to performance? If so, what 
indicators are measured and on what basis (yearly, is an increment expected, …)? Do 
these indicators differ from those under FP6? If so, what was the rationale behind the 
change?  
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Bijlage 3  
Guiding principles of setting up NCP systems under FP6 – what are the most important 
differences with respect to the Guiding principles under FP7  
 
Basic principles 
In FP 7 the following is added: Specific trans-national activities for NCP performance quality 
assessment and the development of international best practice will receive financial support 
form the EC. The horizontal programme committees of the FP7 will be kept informed of all 
such NCP trans-national activities supported by the EC and will receive the reports produced 
by these support actions.  
 
Recommended tasks for the organisation(s) operating the NCP system 

• Informing, awareness raising 
In FP7, the following is added: 

o Raise awareness for the Community objectives in increasing the participation 
of small and medium sized enterprises in the FP.  

In FP7, the following is altered (italic): 
o Raise awareness for other European programmes in the field of research and 

innovation, such as CIP, Eureka and COST 
 

• Advising, assisting and training (diversions highlighted in BOLD) 
FP7 FP6 
Explain the scope and modalities of 
the whole spectrum of funding 
schemes to be used in FP7 

Explain the scope and modalities of the 
whole spectrum of instruments to be used 
in FP6, paying particular attention to the 
new instruments (IP, NoE) 

Advise on administrative procedures 
and legal issues (e.g. role and 
responsibilities of participants in a 
consortium, costs, rights and 
obligations of participants, respect 
of ethical rules and the principles 
laid down in the Commission 
recommendation C(2005)576 on 
the European charter for 
Researchers and the Code of 
Conduct for their Recruitment) 

Advise on administrative procedures and 
contractual issues (e.g. role and 
responsibilities of participants in a 
consortium, costs, rights and obligations of 
contractors, respect of ethical rules etc) 

 
In FP7, the text “Advise consortia in Ip and NoE in setting up appropriate 
management structures” from FP6 was replaced by “Provide information for and 
advise participants, in particular smaller organisations and SMEs, on the setting up of 
appropriate management and legal structures in projects with large budgets and/or 
numerous participants”. 
 

• Nomination and recognition process 
The following was added: An NCP Co-ordinator should be nominated in each country, 
with the aim of providing this overall co-ordination of the national NCP-activities. 
This NCP Co-ordinator should also maintain overall coordination of the NCP 
activities within the horizontal and cross-cutting actions in FP7. In addition, the NCP 



d.d. 13.03.2008 

Co-ordinator should provide policy advice to the Commission services regarding 
issues on the development and improvement of the NCP system in general.  
 

• Special National Contact Points for the Joint Research Centre are mentioned, along 
with their specific tasks.  
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Bijlage 4 – Voorstellen van vragenlijsten t.a.v. de onderscheiden doelgroepen.  
 
4.1 Vragenlijst bestemd voor de geregistreerde gebruikers (“klanten”) 
 
Profiel van de klant5 
Geslacht, type instelling/bedrijf waartoe hij/zij behoort, interessegebied 
(programmadomein/technologiedomein) 
 
Vragenlijst 
U bent een geregistreerd gebruiker van Europrogs. De bedoeling van deze bevraging is na te 
gaan in welke mate de informatie en dienstverlening die het Vlaamse Contactpunt 
Kaderprogramma (VCP) ter beschikking stelt ter ondersteuning van de Vlaamse deelname aan 
de Europese onderzoeksprogramma’s voldoet aan uw behoeften.  
 
Omschrijf waarom u zich hebt geregistreerd op de website van het Vlaams Contactpunt.  
Louter interesse, nodig voor mijn functie, … (leg uit) 
 
Hoe vaak raadpleegt u de website van het VCP (www.europrogs.be)? (nooit, af en toe, 
maandelijks, wekelijks, dagelijks)? 
 
Gaat u hierbij onmiddellijk naar het afgeschermde gedeelte waar u als geregistreerde toegang 
toe hebt?  
 
In welke mate heeft het afgeschermde gedeelte volgens u een meerwaarde t.o.v. het vrij 
toegankelijke gedeelte?  
 
Volgende 2 vragen stellen zowel voor openbaar als voor afgeschermd gedeelte (en indien van 
toepassing) 
In welke vindt u de algemene informatie (o.a. over het VCP zelf, de aangeboden 
dienstverlening, …) en die u op de (openbare/afgeschermde) website terugvindt: 

• Bruikbaar voor uw functie en taken 
• Relevant?  
• Duidelijk? 

 
In welke mate vindt u de programmaspecifieke informatie die u op de 
(openbare/afgeschermde) website terugvindt: 

• Bruikbaar voor uw functie en taken? 
• Relevant?  
• Duidelijk? 
• Een meerwaarde hebben t.o.v. andere informatiekanalen zoals CORDIS? Waarom 

(niet)? 
• Waarin bestaat volgens u die meerwaarde?  
• Wat ontbreekt er volgens u nog op de (openbare/afgeschermde) website? 
• Welke zijn volgens u de sterke punten van de (openbare/afgeschermde) website en 

welke zijn verbeterpunten?  
 

                                                 
5 Door gebruik te maken van de gegevens van de geregistreerde gebruikers, kan het profiel vooraf aangegeven 
zijn en ook achteraf bepaald op basis van een unieke link per geregistreerde.  
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Maakt u gebruik van de e-alert functie? Indien ja, in welke mate vindt u de informatie in de e-
alerts: 

• Bruikbaar voor uw functie en taken? 
• Relevant?  
• Duidelijk? 
• Een meerwaarde hebben t.o.v. de website zelf? Waarom (niet)? Waarin bestaat 

volgens u die meerwaarde? 
• Wat ontbreekt er volgens u nog in de e-alerts? 
• Welke zijn volgens u de sterke punten van de e-alerts en welke zijn verbeterpunten? 
• Wat vindt u van de frequentie warmee u de e-alerts ontvangt (voldoende, te vaak, te 

weinig)? Specificeer?  
 
Naast het verspreiden van informatie over en het sensibiliseren voor deelname aan Europese 
onderzoeksprogramma’s via elektronische weg, staat (de NCP-functie) van het VCP ook in 
voor de volgende dienstverlening: organisatie van vormingssessies en informatieseminaries, 
adviesverlening en begeleiding op basis van vragen van individuele deelnemers (m.i.v. het 
bieden van hulp bij het zoeken naar partners voor projecten), proactieve benadering van 
KMO’S.  
Van welke van deze aspecten van de dienstverlening hebt u zelf al gebruik gemaakt?  
 
→ Van volgende vragen enkel voor deze te beantwoorden die hierboven werden gemarkeerd 
 
Organisatie van vormingsessies en informatieseminaries 

• Welke vormingsessies/informatieseminaries hebt u gevolgd? (lijst bij NCP opvragen-
overzicht vanaf medio 2005) 

• In welke mate vond u dat deze vormingssessies/informatieseminaries verduidelijkten 
welke dienstverlening u van het VCP mag verwachten?  

• In welke mate vond u de inhoud van deze vormingsessies/informatieseminaries: 
o Bruikbaar voor uw functie en taken? 
o Duidelijk? 
o Relevant? 

• In welke mate was er mogelijkheid tot het stellen van bijkomende vragen? 
• In welke mate ging de sessie/het seminarie in op de wijzigingen die zich hebben 

voorgedaan in 7KP t.o.v. 6KP? 
• Welke elementen kwamen betreffende de Europese onderzoeksprogramma’s volgens 

niet voldoende aan bod? 
• Welke elementen kwamen betreffende 7KP volgens u niet voldoende aan bod? 
• Hebt u andere bemerkingen/suggesties? 

 
Adviesverlening en begeleiding 
De adviesverlening en begeleiding die de VCP voorziet, kan een hele reeks van activiteiten 
omvatten.  

• Van welk soort (inhoudelijke) aspecten van dienstverlening hebt u al gebruik gemaakt 
van het VCP? 

o Voorbereiding projectvoorstel 
� Juridische aspecten  
� Financiële aspecten (onderscheid kostensoorten, …) 
� Managementaspecten 
� Hulp bij opstellen projectvoorstel 
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� Advies betreffende de inhoudelijke elementen die belangrijk zijn in de 
specifieke oproep waar het voorstel in past  

� Nazicht ontwerp van voorstel 
� Advies betreffende samenstelling consortium 
� Partnersearch (indien dit werd aangekruist, ga ook naar de vragen onder 

“zoeken naar partners”) 
� Andere, specificeer 

Per aangeduid item, geef aan in welke mate was u tevreden was over de 
geboden dienstverlening. Geef telkens toelichting bij uw antwoord.  

 
o Stand van zaken voorstel na indiening (indien van toepassing) 

� Hoe vaak hebt u het VCP in dit verband geraadpleegd? 
� Welke informatie had u nodig? Specificeer. 

 
o Opvolging na goedkeuring voorstel (indien van toepassing). Waaruit bestand 

deze opvolging precies? 
� Ondersteuning bij contractonderhandelingen? Indien ja, geef aan 

waaruit die ondersteuning precies bestond. 
� Andere, specificeer 

 
 

• Indien u bij de voorbereiding van uw projectvoorstel gebruik hebt gemaakt van de 
dienstverlening van het VCP en het voorstel effectief hebt ingediend, wat was het 
resultaat van uw deelname aan de oproep? (Onontvankelijk, below threshold, above 
threshold but not considered, above threshold and approved).  

 
• In welke mate denkt u dat de dienstverlening die het VCP u bij die voorbereiding heeft 

geboden doorslaggevend was voor: 
 

o De kwaliteit van uw voorstel 
o De samenstelling van het consortium 
o Het voldoen aan de elementen die belangrijk waren in betreffende oproep 

 
• Indien u na het indienen van uw voorstel een beroep hebt gedaan op het VCP, geef dan 

aan in welke mate u tevreden was over de informatie die u hebt gekregen van het VCP 
over de stand van zaken betreffende uw voorstel. 

 
• Indien goedgekeurd of above threshold: in welke mate denkt u dat de adviesverlening 

en begeleiding die u van het VCP heeft gekregen uw projectvoorstel heeft geholpen bij 
het halen van de drempel? Geef toelichting.  

 
 

• Indien u gebruik hebt gemaakt van de ondersteuning die het VCP biedt bij de 
contractonderhandelingen, geef dan aan in welke mate u tevreden bent over die 
dienstverlening. 

 
 

• Hebt u al projectvoorstellen ingediend zonder gebruik te maken van de dienstverlening 
die het VCP aanbiedt? Waarom?  
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• Wat was het resultaat van uw deelname aan de oproep?  

 
Indien niet goedgekeurd, niet boven threshold of onontvankelijk: 

o In welke mate denkt u dat de adviesverlening en begeleiding van het VCP bij 
de voorbereiding van uw projectvoorstel doorslaggevend had kunnen zijn voor: 

� De kwaliteit van uw voorstel 
� De samenstelling van het consortium 
� Het voldoen aan de elementen die belangrijk waren in betreffende 

oproep 
 

• Heeft het VCP u op basis van uw initiële projectvoorstel al ooit afgeraden effectief een 
voorstel in te dienen? Zo ja, wat was hun argumentatie? 

 
• Hebt u dit advies opgevolgd? Zo nee, wat was het resultaat van uw deelname aan de 

oproep? (Onontvankelijk, below threshold, above threshold but not considered, above 
threshold and approved) 

 
• Hebt u ander bemerkingen/suggesties m.b.t. de dienstverlening die het VCP biedt op 

het vlak van adviesverlening of begeleiding 
 
Duid in onderstaande lijst aan van welke vorm van adviesverlening of begeleiding u sinds 
medio 2005 gebruik hebt gemaakt en – voor zover van toepassing – beantwoord de specifieke 
vragen per onderdeel 

• Telefonische helpdesk 
o Hoe vaak hebt u (in grootteorde) al gebruik gemaakt van de telefonische 

helpdesk? 
o Hoe snel bent u gemiddeld bij de juiste contactpersoon van VCP terecht 

gekomen? 
o Hoe lang duurde het gemiddeld tot uw vraag was beantwoord?  
o Hoe tevreden was u over het verstrekte antwoord? 
o Welke suggesties hebt u eventueel ter verbetering van de telefonische helpdesk 

• E-mail helpdesk 
o Hoe vaak hebt u (in grootteorde) al gebruik gemaakt van de e-mail helpdesk? 
o Hoe snel bent u gemiddeld bij de juiste contactpersoon van VCP terecht 

gekomen? 
o Hoe lang duurde het gemiddeld tot uw vraag was beantwoord?  
o Hoe tevreden was u over het verstrekte antwoord? 
o Welke suggesties hebt u eventueel ter verbetering van de telefonische helpdesk 

 
• Face-to-face adviesverlening 

o Hoe vaak hebt u (in grootteorde) al een beroep gedaan op face-to-face 
dienstverlening van het VCP? 

o Hoe snel bent u dan bij de juiste contactpersoon van VCP terecht gekomen? 
o Hoe veel tijd is er in het totaal besteed aan uw specifieke vraag of specifiek 

dossier?  
o Hoe tevreden was u over het verstrekte advies? 
o Welke suggesties hebt u eventueel ter verbetering van de face-to-face 

dienstverlening?  
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Specifiek voor partnersearch 
• Hoe vaak hebt u het VCP al ingeschakeld om u te helpen bij partnersearch? Voor 

hoeveel projectvoorstellen?  
• Geef voor uw meest recente projectvoorstel waarbij u gebruik hebt gemaakt van de 

mogelijkheid die het VCP biedt om u te ondersteunen bij partnersearch het volgende 
aan: 

o Beschikte u zelf al over een aantal partners toe u contact nam met het VCP? 
� Ja, geef aan waarom u het VCP dan precies hebt ingeschakeld? 
� Nee, geef aan waarom niet?  

• Had u bij het zoeken naar partners een duidelijk idee over het aantal (bijkomende) 
partners? Indien ja, hebt u dit ook duidelijk gemaakt aan uw contactpersoon bij het 
VCP? 

• Had u bij het zoeken naar partners een duidelijk idee over het type partners (profit, 
non-profit, universiteit, andere…) dat u zocht? Zo ja, hebt u dit ook duidelijk gemaakt 
aan uw contactpersoon bij het VCP? 

• Had u een duidelijk idee over het aantal landen waar u (bijkomende) partners zocht (ja 
(het minimum aantal, andere (specificeer)), nee)? Hebt u dit duidelijk gemaakt aan uw 
contactpersoon bij het VCP? 

• In welke mate heeft het VCP voldaan aan uw verwachtingen betreffende uw verzoek 
tot het helpen bij het zoeken naar partners? 

• In welke mate bent u tevreden over dit aspect van de dienstverlening van het VCP? 
 
Proactieve benadering van KMO’s  

• Op welke wijze bent u in contact gekomen met het VCP? 
o Zelf gevonden 
o Via een EIS-expert 
o Andere, specificeer. 

• Indien via een EIS-expert: 
o Hoe verloopt de informatieverspreiding over de Europese programma’s?  
o Hoe tevreden bent u over de geboden dienstverlening (zelfde vragen als hoger 

indien informatiesessies en advies en begeleiding NIET aangeduid maar VCP 
overal vervangen door EIS-expert)? 

 
4.2 Vragenlijst voor niet-geregistreerde gebruikers  
 
Op basis van een steekproef van onderzoekers en een lijst van KMO’s die potentieel kunnen 
deelnemen aan Europese onderzoeksprogramma’s (indien zo’n lijst beschikbaar is). 
 
 
Profiel van de klant6 
Geslacht, type instelling/bedrijf waartoe hij/zij behoort, interessegebied 
(programmadomein/technologiedomein) 
 
Vragenlijst 
U bent geen geregistreerde gebruiker van Europrogs, het internetplatform dat het Vlaams 
Contactpunt Kaderprogramma (VCP7) aanbiedt ter ondersteuning van de Vlaamse deelname 

                                                 
6 Door gebruik te maken van de gegevens van de geregistreerde gebruikers, kan het profiel vooraf aangegeven 
zijn en ook achteraf bepaald op basis van een unieke link per geregistreerde.  
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aan Europese onderzoeksprogramma‘s, m.a.w. aan potentiële deelnemers aan Europese 
onderzoeksprogramma’s. Naast deze louter informatieve website, biedt het VCP voor 
geregistreerde gebruikers ook e-alerts (met gerichte informatie) en de mogelijkheid de 
informatie op het afgeschermde gedeelte van de website te raadplegen.  
Daarnaast biedt het VCP ook specifieke dienstverlening aan, met name: 

• Organisatie van vormingssessies en informatieseminaries 
• Adviesverlening en begeleiding (m.i.v. partnersearch bij projecten) op vraag van 

individuele deelnemers 
• Proactieve benadering van KMO’s via EIS-experten.  

Voor deze specifieke dienstverlening schakelt het VCP een aantal contactpersonen bij het 
IWT in, met name de National Contact Points (NCP, specifiek voor het 7de Kaderprogramma) 
en een aantal andere contactpersonen voor andere Europese programma’s.  
In deze vragenlijst wordt met VCP-dienstverlening in de eerste plaats bedoeld de 
ondersteuning aangeboden via de website, de persoonlijke ondersteuning door de eerder 
vermelde contactpersonen die immers als eerste aanspreekpunt fungeren met betrekking tot de 
Europese programma’s, behalve voor KMO’s. Specifiek voor deze laatsten coördineert het 
IWT een netwerk van experten voor Europese InnovatieStimulering (EIS) die KMO’s met 
Europees potentieel identificeren, sensibiliseren, informeren en ondersteunen bij hun 
projectaanvragen in het kader van Europese O&O-programma’s.  
De bedoeling van deze bevraging is inzicht te krijgen in de redenen waarom potentiële 
deelnemers aan Europese onderzoeksprogramma’s geen gebruik maken van de door het VCP 
geboden dienstverlening.  
 

• Had u al gehoord van het Vlaamse Contactpunt Kaderprogramma? 
o Ja, geef aan waarom u zich niet hebt geregistreerd. 

� Het interesseert mij gewoon niet 
� Ik heb nog nooit overwogen een project in te dienen in het kader van 

een Europees onderzoeksprogramma 
� Iemand anders binnen de onderzoeksgroep is verantwoordelijk voor het 

coördineren van de opmaak van projectvoorstellen in het kader van de 
Europese programma’s 

� Ik maak enkel gebruik van de informatie die via de officiële EU-
kanalen wordt verstrekt 

� Ik contacteer altijd de contactpersoon voor Europese programma’s op 
mijn instelling: 

• voor informatie  
• voor ondersteuning en dit werkt goed 
• voor partnersearch (indien dit niet aangetikt, vraag dan aan te 

geven of ze zelf instaan voor partnersearch) 
� Ik contacteer altijd de EIS-expert voor mijn sector voor: 

• voor informatie  
• voor ondersteuning en dit werkt goed 
• voor partnersearch (indien dit niet aangetikt, vraag dan aan te 

geven of ze zelf instaan voor partnersearch) 
� Ik heb geen behoefte aan ondersteuning van welke aard dan ook 
� Andere, specificeer 

 

                                                                                                                                                         
7 Het VCP is een samenwerking tussen het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) van de 
Vlaamse overheid en het IWT.  
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o Nee, ga verder naar volgende vraag 
 

• Nu u afweet van het bestaan van het VCP en de doelstellingen er van, zou u zich dan 
registreren? 

o Ja, geef dan aan van welke dienstverlening u in de toekomst gebruik zou willen 
maken? 

� E-alerts 
� Vormingsessies/informatieseminaries 
� Adviesverlening en begeleiding 
� Partnersearch 
� Eventuele andere vormen van dienstverlening waar u behoefte aan 

heeft? Specificeer 
o Nee, waarom niet? 

� Ik heb er geen behoefte aan  
� Ik zie er het nut niet van in 
� Ik ben niet van plan deel te nemen aan Europese programma’s 
� Andere, specificeer.  

 
• Welke andere suggesties/bedenkingen hebt u m.b.t. het VCP?  
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Bijlage 5 

• Beleidsbrief 2005 
In de beleidsbrief van 2005 is een specifiek onderdeel met betrekking tot het 7de 
kaderprogramma opgenomen:  
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• Beleidsbrief 2006-2007 
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• Beleidsbrief 2008 
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