
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 26 november 2020

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/1 Budget 2020. Exploitatiebudget. Beleidsdomeinen Economie, 
Streekbeleid en Europa. ARK-code - 64902000 niet-
nominatieve subsidie 'Subsidiëring economie, innovatie en 
internationale samenwerking (V)'. Verdeling van krediet. 
Goedkeuring.

In bijgaand verslag wordt gevraagd in te stemmen met aanwending van het 
verdeelkrediet met als omschrijving ‘Subsidiëring economie, innovatie en 
internationale samenwerking’.

 Project ‘Wetenschapspark Universiteit Antwerpen. Clinical 
Development: versterken van samenwerking en educatie ten 
behoeve van ondernemer en onderzoeker’ (deelbudget 83.000 EUR)

Het Universitair Bedrijven Centrum Antwerpen (UBCA vzw) heeft tot doel om 
enerzijds ondernemerschap te faciliteren en anderzijds om samenwerking met 
academische centra te stimuleren. Dankzij steun van het provinciebestuur 
Antwerpen en in samenwerking met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij 
(POM) Antwerpen, werd de voorbije jaren in Niel op het Wetenschapspark 
Universiteit Antwerpen rond incubator Darwin werk gemaakt van een netwerk aan 
experten die jonge ondernemers kunnen bijstaan met legaal of fiscaal advies of met 
ondersteuning rond IP (Intellectual Property), Sales of HR-beleid. Ook werden 
meerdere events opgezet, evenals een brochure ontwikkeld om ondernemers te 
laten kennis maken met onderzoek, infrastructuur en samenwerkingsmogelijkheden 
binnen de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA).

Met deze projectaanvraag wil UBCA verder werk maken van het slaan van de brug 
tussen ondernemers en onderzoekers actief in health en haar netwerk strategisch 
verder uitbouwen richting ondersteuning op vlak van Clinical Development. Het 
opzet moet zijn dat zoveel mogelijk drempels en hindernissen worden weggenomen 
binnen de klinische ontwikkeling zodat experten de ondernemers kunnen helpen bij 
het naar de patiënt brengen van hun innovaties.

Daarnaast wil UBCA binnen de scope van Helis Academy in samenwerking met 
at.las vzw en het Vlaamse Instituut voor Biotechnologie (VIB) werk maken van een 
e-learning module ten behoeve van de ontwikkelaars van een ATMP product (cel- 
en gentherapie & tissue engineering). Deze moet ertoe bijdragen dat ATMP 
producten zo efficiënt en snel mogelijk tot bij de patiënt worden gebracht.



Ten slotte zal UBCA in ondersteuning van het Wetenschapspark UA ook de 
haalbaarheid verkennen van een nieuwe kenniscluster binnen Health, met name 
één die focust op het Microbioom. Binnen deze actielijn is het de bedoeling om 
kennis te delen rond onder meer het regulatoir kader en het klinisch onderzoek in 
een vroeg stadium. Vooral met het oog op research, early stage development & 
proof of concept is er momenteel vanuit de markt immers geen gepast antwoord. 
Dit project zou dan ook inspelen op een marktvraag die Vlaanderen ver overstijgt 
en nieuwe bedrijvigheid naar onze regio kan halen.  

Binnen dit project zal nauw worden afgestemd met onder meer het 
Wetenschapspark UA, POM Antwerpen, UAntwerpen, UZA, Vlaamse Instituut voor 
Biotechnologie, Biobank Antwerpen, at.las vzw en het Gouverneur 
Kinsbergencentrum. Om bovenstaande opportuniteiten te kunnen grijpen, vraagt 
UBCA vzw financiële ondersteuning voor dit project voor een totaalbedrag van 
83.000 EUR. Dit subsidiebedrag kan grosso modo verdeeld worden als volgt: 
19.800 EUR voor de actielijn ‘Clinical Development’, 29.000 EUR voor de actielijn 
‘Helis e-learning module’ en tenslotte 34.000 EUR voor de actielijn ‘Microbioom’. 

De kosten van vzw UBCA voor het project worden geraamd op 144.600 EUR en 
situeren zich voornamelijk in investeringskosten (86.000 EUR) en in 
personeelskosten (58.600 EUR). Daarnaast voorziet vzw UBCA  in samenwerking 
met diverse partners nog kosten voor een bedrag van 55.000 EUR 
(projectuitvoering en voorbereiding communicatie) en 6.600 EUR aan kosten voor 
projectadministratie en ontwikkeling van nieuwe communicatiedragers.

Voorgesteld wordt om voor het project ‘Wetenschapspark Universiteit Antwerpen. 
Clinical Development: versterken van samenwerking en educatie ten behoeve van 
ondernemer en onderzoeker’ een bedrag van 83.000 EUR te voorzien voor de vzw 
UBCA. In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 16 december 
2010 betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door 
subsidietrekkers, dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk op 31 oktober 2021 
toe te komen op de Dienst Economie, Innovatie en Samenleven.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 november 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Ingestemd wordt met een subsidie van 83.000,00 EUR aan vzw UBCA (project 
‘Wetenschapspark Universiteit Antwerpen. Clinical Development: versterken van 
samenwerking en educatie ten behoeve van ondernemer en onderzoeker’) vanuit 
het verdeelkrediet ‘Subsidiëring economie, innovatie en internationale 
samenwerking (V) van het budget 2020 ingeschreven onder ARK-code 64902000, 
ARK-omschrijving: niet-nominatieve subsidies (ramingsnummer MJP000429). 
In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 16 december 2010 
betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door 
subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk op 31 oktober 2021 
toe te komen op de Dienst Economie, Innovatie en Samenleven.


